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 طی اد ژاو رپ رد هدن رپ ای و لعث راهچ رد

 درک یم
 بصا لعت راهچ ژا عه رام هک یرب واصت
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 كف هب هی هک تخاس
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 هاح می رد هک < ریموا» نا ددا رب
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 یهاگتسدهرامرتک دو وتالب فز وژتایب رجت
 كيیور هک دنتخاس فا رک وئا:یس» مانب

 یساکه سادح هیام4
 هبتات رد هک تک رج كي زا

 رگیم طبط ۰ دش

 لوطهک یکچ وک یا
 ةبفدب دودحرد نآ شبامت

 "7 دنیا وا ولص راون

 یکچ وک

 هلح رم ۱٩ هب
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 ءابف ریم وا نا ردا رب
 دنحکاد رب دوب
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 دلجیور سکع
 ۰ دا
 زا رفاث زا

 و رذم ) یابی هداتس ( را رثانال)
 دوخ هدش اضء۱ سکعنیا ( ربام نبودلک
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 هر

۳۳۳ 
 اب ؛دوب یک دن ز
 ۱۳ زا للرک دا جورخ
 رداهءایف نیا مرغ و نیا
 و نادژرد هک ناساکع
 ارف رو مشممج اه« نسناذ»

 اما شرع دشیم لیکشت

 ۰ ]وی لودنیا زا . دندید
 1 ورک ع و رشا ردوخ تیام

 وسیدا ساموت> یلاکی رما
 وا یاه راک اب یژاومز رب
 ربوصت دو مدد قاومیو

 سد رو اد رج حس

 ون نسیدا هل

 بهاگتسد سک« رب < فا رک وت
 7 دوب یگنس هدامااقوف
 زا تسناوتیما تعیبط رظانم

 تهج نیدب دنک جراخ دوخ
 قاطالخ اد ردنوسیدا ی ودب
 , تسا هدش هیت

 درپهول ناردا رب یارب
 طرط هایسو طقف فا رک و

 یهان (سبا هم ژدز) هچنانچ
 ۱ د رکیم هدادا اد یزاب هدبمش
 71 ۲ امنیسهاگتسد كي دیر

 ۲ ناوتا ۰ درک همجارم ریءوا
 لوشامنی۱»: تفگ واب ریعوا
 كل ذمم ۰ < درادن یتراجت

 قابل هاگشدد ی . ده
 لیدبت یدادرپءلیف هاگتسدهب
 ریموا هک یئاهملب زا ًاودب



 اهدا

 هراب رد اهراکتربخ س ۱

 التخم روشک ۲۹ ذآ ذدد ۱۱ ی
 ی اهتیتت

 عاپص»
 دندجرابخا نامبا ٩

 جت و تالپسح

 تعسب هسکیدود زا

 یا رفناما ] دد انیسهرا
 ودس هلس و تا ام هک ماهد رک

 وهدوما هیهت نام[ یا.
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 دوب هدن اهدک | در كنج نامز رد

 اه یتخبدب هطساوب رب كنج یار
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 هکیدوطب دیشو دوخ حیانص رگب 1

 روشک نیا یامدیس هک

 تسدب رگید راب اددوخ ك
 یاهدهنآ ز ادم و ثك:ج یط رد ۱ هدروآ

 هرانک امنیسداک زااب نامل[ ناک
 دندرک ترفاسم رکیدیاهدوشکب ابهنفر

 ی-او دندرک یمتک رشابن ] یاب.
 راب نامل ] یاهویدوتسا توعدب انب

 تشک زابدوخرو
 اما[ یابیایا

 رد است هدو.
 اصنیارد دنب امن تک رش نیل

 نیا شیامن نیلرب
 رتشیل اهروشک_مادک و درکن تک رش_لا ویتسف

 1 گن ربخ ناونسب «ییمظاک
 لاویتسف هرابرح یاهزا
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 سرد نا هلحم
 رو هک دناهدانسرف نچ

 اکو یرادربعاپف هتشرد
 رگ دنهاوختمجار

 اینیس هراشع

 اوفشمیلادر

 تی
 تمنص یارب هک نامدوخ روشک صکهرب
 تل ود دننکبم رنگش نا را زهیام یامنوس
 ]یاهملیف هداپرد كمك ه وکچبف زا
 دنکتیءا یداددوخ

 ننالآ ناگشیپ رثه و اهملیفءهداب رد
 هک روظن ] یکیدزا هیت آ رد درک مها وخیمس
 ناک دنن | وخیا رب یدیفمبل اطم دباشو دیاب
 ۱ مداد لاسرا هلجم نآ

 یفام

 ءراب رد تسمژالام
 ۱۳۳ خب دات زا هک نیل رب یل امنیسلا ویتسف
 رد یناعالطادوشیم لیکشت رهشنیا هد ریت
 هثثه . مداذگب هلج ۲ ناک شنا وخد ایتخا
 :یژ»لتهفرطب حبص ۸ تعاس هنشذگ
 ناب ایخ رد هک :یل امنیسلا ویتسف ه اغ ریب دلحم
 مدش راپسه راد راد دا رق «+ادنتسد وا دوک >
 نب رئابی) و نی رتک دزب زا یکی ناب ایخ نیا
 ماست و دوشیموصم نیا رب یابنابایخ
 هک نآ یاهلامتخاس
 كبساب كنجزا دعب
 ءدش هتخاس دیدج

 نآب یربذپلد عفد
 فرط زا تساهداد

 واهامنیس مامت رکید
 رگید و اه رتاثت

 مس امنیس هداتس

 نیلربیئامنیسلا ویتست
 لاویتسف رد یئاپمایفنا
 دش دهاوخ ۵

 ءدیورک زک ریتم نابایخ نا ددنک رثهيماجم ٩ دن راد ار ندشهدنرپ سناش
 اد نیا رب لا وبثسا نپمجنپ ثبرا

 شک د رپ ود زاد,دهح ؛هشابیم ناملآ یرثم یاهتیصهش زایکیهک «رلابدرفلآ>
 نابان آر ناراگت بان زودو نا داد ربملیف تب رب هم تسب < ثیشو ملاخد تلگ دوب»
 ..نف»یانآ و تاغیلبتر تالبکشت یاهنسب «تدداهگ دوبد و( ههارگ دو« هسارگ »و

 .دم ,تسا
 رتکد

 هرغالاب و دادن ابی وف رفع تمس < نا را
 یاهراگب یک هیسد دومام «ناماهو ماغ
 هراز نم هکیماگتفه . دنتسه ناگشیب رنه
 م-)اپفتساپ «هسارکد یاف] مدبد رک لثه
 ناشبا هبارهلجم هداش نبرخآ نمودمآ
 هلجم فده ءراب ددحیضوتزآ سبد مداد
 سپر رلابدرفل۲ رتک دیافآ هب یو طسوتپ
 رک د مدیدرگ یف رعم لاوبتسا هریدم تثیه
 هک لاوبنسف نبا تشاد داهظا رلاب درفلآ
 دوشبملیکشت لیلرسب رد هبنریکب لاسره
 یلاگ دن زز رطیف رمم هراپ رد رتشپب شنده
 مد رم یکیدزن و یعامتجا بادآ و موسرو

 (۳۸ هحنصرد هیغ])

 « لمو رب وب 7 ملیف دد رولبت تبازبلا و جن رگ ت دا وتسا « روبص رهوش » مسیلگنا مایف زا هنحح اب
 ۱۳۳ص سس مور رامش
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 و وهم یاهلیق رد ترم یکتسخ مقر پی هوش تاج وراویه ناژوس [ رخ نوچ ده وج 7 ۳ ۲

۱ 
 منهج هربزج

 0 ۳ « نژب وآتسب و ملیف نیر
 جزا رقم[ هد رپ یود العف هک تش وما داب

 : : 1 ارت[ ل وا یاهل د ین دومی رم و نسب ناج 4 ۹ : اکشب رثه و و زادمآن < منوحه رب زج
 ی شع ملقب ا یلصامس اس
 س ًلدعب هک دوب ۰ < تسا یک ان رطخ
 , وومنلدبم متهجءریزج هب | رث۲
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 ۲۹ 3 - دم

 نا و یک ف 92
 رهش شمیم ِ

 ووشم ی درکت رهوشرتخ»و ۹ ۳ ِ ِ
 یئاشیس نی ریخم هب

 رک رهدوخ ی رته ۴ 4

 -ناژ دراد ن
 رد و ءدشدوولأه مزاعیدو رب ن

 ِ لک یی رک تحکنا هب

 دل رتار ناتسرامیب درا
 دنکبم

 دابّژ راک رت

 با و ص رق یرادقع
 اما هتک راستا« ِ هاتف دوخ

 و درب نأتس زامب

 هرخالاب اوادمو تحارتسا هتفه
 دن درک صخ رم ناتسراس زا ادوا ن

 ژا رتحادای زراک زا هک دندوسندیک ًاتیوب یلد
 سس - جاحفص



 امنیسو رائس
 ۱۳۳ تک ون هایم روز و ریت راک و برا رد نر سم دهی ۲ ۳ ل هوهوب ور یا جام

 زی ادرک رک ع لاش راد رج» هوش ههاروخ اک رعآ روال ءو ون تو یدنالتف یابنرلا لقتمیوب 1
 نشاودعا و هدهجاد ملف دنا تک ر ش ین ایمک نیا لالب روم ملب# و و و یک و و ون ۲

 ال وم ال و م ووسهنب ود یا رچام ۶ وا میف با وا ول وآ . هه ه

 3 لاک زوم زووطب راب ییتسه# یآ رب هک دوب هه و یار وم
 شا .قاق 1

 ۷ و او هموار زب ملف هه هرخ لکه رارمو و «تالبوآ » تک دوو + ایا هیيت مرالاب ۸
 7 .تفرف 7 يهملیف نیامامتا له رد می نپآ هبس زهاشاب « لود نت 0 : / رپ ۲ یزابو یوسارف رکب وشآ هراس كارتعابءرتو کلااتبات و هشدهاوخ هیهت یهوزب  د» ام ۱ ی ور فو رتفاب موم ۰

 ۳ وفا ۰ ۱ 7 نت و ۳7 بم ملو ۱و ۷# فا رتشا.سب .یئوسن | رف تمیق مانب یرگسب » ملبف دو یوسن | رف هصاق رو ء زانس ودیما فدا رم نا رک تا وصحم,ی رس )ارث نب رخ .تفومح < نور و ها - 7 2 1
 نت وام هک دن و وب یملیف هس یراب رد مادام ناب رام 13 دیابت ماد و ابژروب سرک ول : یرشنبا و رک .ثسا دون دهاون تک رغ < ییاک » ۱ ۳

 و تساهنآ نوبهمارهرغ تره لو اپ زورما ییاپوزا یاهدوشک رثک | مال تسا و م هل وب و رو رش
 هسوساج تشک رس هک ملف با .دشههاوخ ءهنارث) 09 روا یابتایت:نارتب 0 4 ۰ رباربدنچ شن رهش زتن ومالول شیامناب شبا هلرچیزادنبانم هیهن ملیف رکبدکب یراکمه مو رویم

 «تسا زن ومالوآ یلوب ایم فورممهصاندد پک رترایلاتبا ) « هیقصان اطلس و ( ایلاتب 9 رو ۱
 و هدش ینادرگ رک سلوپا سک ام طسوت  یراکییابارخا زی ناملآ دوشک .هربمانار ۳ سم یاد

 ۱ ره ارپز تسا هنشاوریو» شلختاب هوود هیهت < نایدان» ماتب یبلیق هشارف

 مم و هتتسه تمیقنارک وممنآ ناک دأتس . یدزومنایرامو ارنآل وا یاهل هک تسا
 »سا هنشا دیداب زح رخ نآ یاهسابلوروک تلرژ» .دنامووس افیا < اییالبازیا > و و ۱,

 نیت ام یوسنارف ملبف نبرخآ زت ماژول یناد رک اکی وا رف ناد رک راک < هب وب وود ترویهات و ۹ 3
 ءدهعب اد ملیف ۱ ورم رو تسا هتشاد ءدهمبا وب هدش هند

 وخیه ز ۱ )»یاب یارب سرام رم زر
 بت / 1 دی كراپ تمالع یوبدوتسارد م شنارو 4

 ۱ هر بزوشوهاب تس <« رباف هلباو» اب ش هک یلاکی رمآ هدننک هیهن < نواینوت > یلو دوش رضاح ایبلک ی 1
 ملبا دو .سنبا ادرگ اضعا یموم هاددا رف و دش مولعم (دمب ج هدول ترفاسم ندنلب (دیرانود و رهوشو مهارف راک تامدفم زونمم
 ۱ كتلپ تمالع و ملیف هیهت تامدقمو نودتسابیمهک ترربم

 ۱ (۳۸ هحنسر» ههقفب] رب اد ملی لوا لد۰ تصا هدرمن مهارف اد < تیساب » دون رتر :

 دنیب هباد ناخیلع شرد

 ین سوز هد رب هاک داد تباکشااک

 ترویهاتیر روم رم زوررد همی

 ددرکیروبجم ؛ دوش رضاح

 تراخ واب و هدرک نیکسن ناغ لع

 / تسنا دیدن ز هک ید رم

 هیهت و راد رک راک «كاعجیهد رف
 مامنا را دمب دراد رظن رد ف

 ترباسشک ارم دوش گر نر رس

 دایژ هک ید رم) یج را یاه هنحص ۰

 نیادد , دیامن هیهن احنآ ر

 لد ناوخ«زا وآ هراتس (ید

 وا .ملیف تب وانیا و «تف رک هدچ

 لرد . دبامذمیزاب كاعجیهی

 هشب رثه( تزا وتسا زءیج)
ِ 

 د رک دهارح

 شک | رم و ندشل رد مایف نیا ی"

 قباطمو دیدرک دهاوخ 2

 دهاوخیگن رمامتو نر

 سس و کیر كاکحه د رذل | سوص" 25 

 هک هتفک (دلاره رک نشد

 شوم)رف رتا كيقوف مء ۷
 , دوبدهارخ وا *

 ۰ الو » ملیف رد « ۲ ۱

 0 اکسوا
 هه رد 2 7 و « لو راک نیل رام »

 7 جو رامش



 هوولاه ارس

 ز هزیشود ۷۸ زا

 یاهنابسک هک

 رد یکاببزیاههکلم هب

 یصوصفع هجوت زاوبا

 هکنیا

 اب رهش یئابیز«کلم

 دیداد عالطا دباژ
 تب هوریلاه
 فاتخمیاه هتشر

 ضحمب هتشذک یاهلاس یطودن درکیم
 نآ وب یلاس) «

 -یسف «دشیم باختنا یا هفطساب

 ویداد رپلینیاهین اپسک ناک دنیامت ی
 دقعنم یوم اب یدادرارق یلامنیس نالالد

 دناک اپ و رپ و خیلبت هقیقد نامهزا ودن درکیم

 ودنآ ند رک و وهشمتپچ سناششوخ ء
 -وبدوتسا هک یششوک و یمس اب .دشیم ورش

 راکی اهل[ ندرک روپشهرد یرادربلیق یاه

 لاحرد اهنآ مادک رهدیابیم اعیط دنو ربیع

 و ۲
 « تک و مک د هک

 1 تند اب هار یداد ریملق

 ایآ یلودشاب یب وبحمو دوهشمهداتس رضاح

 ۱ تسا روطنبا اتقیقح

 تسا یفثم لاوئس نیا باوج اسم
 دنچ رد هک ینابیز هکلم هیهنآژا اریز
 دارق یاادربلبف یاهینایک اب مخا لاص

 طاف ؛دند رک تک رش اهملیف رد ودنتسبیداد

 وهدرب ردب مااس ناجدنت-ناوت رفنود یکی

 اصن هیقبو دن دوآ تسدب یت رهش رصتخم
 ۰ ۱تخادناین برعهک دنتفر

 دنتسناوتن اهنیا ارچ ؟ تسبچ تلع

 دن دوبن یل ابیز هکللمهک رگید رتخداهدص لثم
 یفاکاهنآ یلابیزرگم ودننک بسک یتیففوم

 تامیاش فالخ رب اریز «ه: هتبلا « دوبن

 ارهب نی رتکچ وک رک |امادننک

 رششنم

 متسااب و دنمرنه ناکشیپ رنه
 اپیلیف رد دناوتا هکبیسک و

 .م دهدز و رب دوخ زا یدادعثسا
 نوک رس یمانمک لادوک

 وم کلیرم د نیمه
 رثا رد رتشیپ هک «لسار
 1 بوبحم دوخ سپ رفلد مادنا

 تسلا وئیما رک | هدناهدش

 دل راد هضرع یرنه دوخ

 را امشوهدنب شوکب ناشیا
  زک رم دوویلاه هک تسا

 اد لتاال اهنیمهيل و تسا
 ای رظن دل اوتپ هک دنتسهیرثه
 یود اردنسپ لکشم یاه

 راچان دنشاب هدرف

 : شیپ دد اددوخ یاههناخ
 اک عوجد ریز یاهلاثم هب «هن

 ایلدمامترد شیپ لاسدنچ
 او دش دارقرب یلابیذ هکلم

 :ثک زا هک ابر شوه یو ری رپ
 باحت| لماک تقد اب ناهج
 ف رتخد ك ی طقف دندوب

 اوت < لترام نایتسیرک
 اهدم[ قااف دوخ تفسرس

 دوخ كرات راد ترهش

 مپ اکیرما رد هک لاسروین وب



 لدمدقس

 _ص ینق كد

 ؟ تسبج یعتر ملیف

 یگند ملبف یتیهام و هحخپرات هراب رد,

 یرادر بملیف 9 9 تبمها و
> 

 دون

 گند یاپ
 تاعویاعم رد ,

 هتفآ

 ق یی

 ۳ تام
 دهاوخ رصتخم بارد«

 یک توافت هدشنایب البرز

 زا رودقما | یتح تسا هدد 5

 تقدو تحبذاو هنسج ی

 4-ب طوبرم هک یلاىعا و
 یداد دوس تسا ی

 ۳ یگلد یدادربءبن خب داتدر ۱

 ۱۳۱3 و فک هال روم دان
 كيزا < نتسب » دد ۷ لاس

 هک مایفنیا .دهآ نوربب

 و دوبا یکن ردوب <« جیاخ

 ۱۹۲۰ لاس رد ادوبا

 1 اب «ایرد سونابو

 یدادتباو یلصا تیقفوم . دو

 لیمود ب.لسیس «نامرنهد» م
 - سالک ود «شوب ءایس یلاب

 انیل تاک هرب زجلحاوسرد هک دش
 دوب هدش یدادریملیف ناتسادیلصا لعم

 ۱ ژو را[ رد

 نیبامد
 مه دیفح و :ءاین

 اد اهرظن و دمآ دازایب

 سکش را

 اریذ ) زمرت و یب ۲ یاچ
 را زا طلا هدش هتخاسكنر ود ني.ه بت

 (درم یدوطب وهدرک اب رب ی هم که (درب
 هطوب رم نیس دنهم هک دندوم لابقتسانآ زا
 رتدوز هچ ره ادد وخ راک هک تشادنآ رب
 اما لی

 دروآ دوج وب یبیک رث ی از رو كر زوم طالتخا اب تسااوت « ی )| و .تشا ووجو هصرمباب ۱۰۳۲ لات رد ( ۳ ۳ ۶ رزق )یکتا هسملیف نیا وا تست عوت وب دور .دشدآ و تم هزاتقطان ین امز نامه ینمی دعبب ۱۹ یا
 دوب < ۲ گور 9 9 هک یک رت نیارد , تفابی اهج

 ۶ كب 7
 مه عون نیا لاکیزوم ۰ ۳ طب یا ۳9 رر ورومد» ۳۳

 ثك.ب هک «اچ
 - رس دش هیهن ۱۳ لاس, رد* -وک الو .درادرارق درب :

 هتخاسادمب هک یلاکیزو+ملمفا
 _ پجررامش

 سر د ت

 شاقل و

 دیلقت نآ زا مه زونه و تفرک رارف دش
 رو-هظ وا تعنص نسیا بالقنا هحوبحب رد «) ور ] ی امنیسنیدقنم زا یکی .دوشیم
 و یشاه لصاف دحمقاورد مج یگنرد مسایف مانبز ورما هک یتیوا رنه» :دی وگیم
 اب شاه هک زف نیااپ .تسارنات هنحم

 ووخ نداد ناشن اب وتاثت نکیزاب « دنک قلخار یرتک اداره شیوخ لیبب دناوتیم هوش .نیگنر یاههکلد ناسکیب پاختن |
 عبرم دد هکیلاح رد دراد لرد یرتشیب یذار[«سابلو نایب تددق ونایچاشامت هب
 مه وتسا كن ر تیدودحم مه ائیس هدرپ
 . «ملیا بیک رتونویسیزوپمک لاکشا

 زر تعیبط
 فی رمتار تن رهک دن |هدیشوک اهیلیخ

 كرد هارردهک یلاکشا زا لتاالای و دننک
 هافساتماما هدنهاکبدراد دوجونآ لح و
 كن رركن ر» هلثسم نانچمهو هدشن قفوم قیرسط نیا دد یتسددب سکچیه زونه
 هتن رک را رق دن رادراک و رس كن راب هک یلاهن ۲ لبباقمرد یک درس فالک نوچ <یزیمآ
 رظنبهداس [رهاظ عوضوم نیا هتبلا. تسا
 تفونآ دومد ادیب راک ورس نوک انوک یاهرون اب یسک هک یماگنه یلو دبایم
 رد رگا ام ؟هچ ینعی < لاکشا » هک دیهفیم
 مه« رتسب و" رن ویکبدو ادخهد كنهررف
 ..میوشیمن دریگب دا رق راک دواک هک یفب رعتندرک |دیبب قف وممید رگب

 ثحب « اکیلاتیرب فراعلا ءرلادرد
 تحب نیا یادتبا ردو هدشهزابتبا رد یاصام

 سس اهیسو زاقس
 :یدنهدیم تضد]ا ازووخیساععا تیصاخ نآ ناولا رگید دربگ رواوق یعوصفب روت لب اقمرد هچ داب ای یلاق دتنام یهوئصم قریمآ لا ركي اب وناسا ثل, دننام یعیبط یریعآ كن رج رطب رک . دراددب ات یهنآ هب هک یرون هبمامت و ما یگنتسب ده دیس ناشل هک | دیگن دره یسج ره » تساهدش هتشوا

 وضوم هکنيا یارب
 نآب گی رون هب تین ًایلسم .دریک هارق یسفلتهم یاهرون لپ اقم رد هک دینک مجمع ] رطخ یب دیفس دغاک هن رو كي ) مین ]ی یلاثم
 رد درک دهاوخ بذجا ر كن رنامه دباتیم
 قلاطمیب آ ون ددادیشت آ خرس لک كيرکا لاح . شفنب ؛شفلپ رون ودو زبس ؛زیسروت
 كن ردرزرول ردو تسا اداد اددوخ كنر زمرق رون رو.دمآدهاوخرظنب هیت یبآ اب و ءابس ؛رونلما بذج تلعب «میهد دارت
 البت هک یساسا لاکشا؛رصتخم نيا اب .درک دسهاوغ ادیب یرت نشود یلیخ زسرق
 مرلبمودد رگیم حضا ودش تبحص نآ هدایرد
 ورچو یلاهتییصم هچتسا یلصا لماعروت هک یگنرهنحص كيهیهت ءا رد هک دژاسیع
 یدادربملیت هب مادقا زا لبق دیابو دداد
 دهاوخ شوره اب و تشاد دهاوخ اد كب ر نامه یدادرپملپف زا دعب ؛دول نالف لباقم رد ایآ سابل كي كار زه هک تسئاد
 ۱ دش

 دوش روصت هداسیاه رون درومرددب اش
 یقیفح كند باتفآ رون هک دننکیم نامک هبهالتم .دنهدیبن رییغت نادنچ اركن رک
 -- ملیفنیب دودیل ودنک اطخاممشچ تسا نکسم .دهدیبن ریغت نآ ردو مسجما ز یمسج ره
 دو زحبص هک یرو زورکب ددیتحهک تسا هدش تباث ۰ دنک یم هایتشا رتنک یدادرب
 هداس یاهرون و دراذگ یم یقاب دوخ ژا اهگن دیودیئد رکد روایو بیجع تارئاو توافتم الباک رصعو رهظ اب دراد دوجو

 (۳۰ هحفصرد هقع)

 ۰ دوشنش و د رتهب

 ما بل و للحم یاهروک د نرتهب «لاکی زوم یاهملیف گن راگت ر یاهسابل
 دنتسه فاتحم یاهگند یارب یئامن دوخ هضرع دوک

 < دردم قلور یاس لثم یلقش چیه » ملیف زا یاهن
 ۱ سس ۰ .

۲۳۰ ۰۲8۳۰ ۵ ۹ ۳ ۳۸ ۲ 



 د و رد) ر زب میلف

 وبمأخ وم
 یملبف نیر تمعز رب

۱۷۵۹/0 
 ءاشر » رذآ هدر تن تسد یاهلگنج ب بلق ردن ونک از هک

 یاههنحص - تسا ۳ کا دم تآی داد ربملیف هامداهچ تدم و

 ریظ یبدوخ عون رد ملیف نیایئاشامت و
 <« وبءاک وم» ه راشن ۳ ءا

 هل «وبماک وم» اریژ مياهدرک باغ

 لاسدنچ یاهملیف نبرتک رزبژ

 نایم وب ناب ز رد ال وصا هکكي تساک
۳ 

 رزب» یبمع زر یم اد «نب رث

 ملیف نبا نتخاس یار-ب هک یتابحز
 هدوباس رف تفاطودابز یردقب ؛ هدش

 هدشن رضاح یلاکی رما یناپیک چیه رگید «؟
 یلیفنآ زا دم تس دنک هیهت اقی رفا رد

 هب رتشیب < وبماگ وم» یرادربلیف یا رجام

 نو رفیاههیلاوشتابلع و ناب رب یاههصت
 نرسق رد ملیف هیهتب ات دراد تهابشیطو

 اد اهارحام نیا هکشيا زا لبق یلوا متسی
 دنچ هک تسمزال ؛ میهد حرش اش«یارب

 ینف نانک راک و ناگثیپ رثههداب ردیا هلک

 تاکن نآ غدانلد اب سسو مسیونب نآ
 میثک رک ذ ادیندناوخ و نی ریش

 ناگشیپرنه
 كرزب یا راد تبح هه زا < وبماک وم»

 نادرک راک و هدننک هبهت « ناگشیپ رذهنب رت

 «لبیک كرالک > مياظعملبف نیارد . دشابیم
 تک رد < یلگ سیرک ودر «رثدراک اوا»

 دن زاد دوفسیامنهار كب لر لبیک ك رالک

 ۱»ناحابسژ |یاهدعهک دنکبسیزاب |دتسوب

 خم یاهلک هدروش تسد و ف
 ۱۹۰۳۳ لاسردلبیک كرالک , د

 (وا داهیج) قادنا نه رد  مو.دح رم

 1 هد رک یزاب «خ رس دابغ» مانب اهتنم ملیق

 سرد یاس تسو لد ۱۹۵۳ ددینمی دمب
 ملیف ,درک دارت < وبماک ومو رد اددوخ

 عیاق وهکنیا اب وهدشهبهت اکی رما ددیل را

 یاب ادبمم ۰ درذگبم اقب رفا رد شااتساد

 . دیس رت اقی رفاب, انک راک زا كبچیه
 نیاب یملد لبیک كرالآ ریخا لاس دنچ رد

 <وبماک وم» ملیفدد یزابو هتشادن یبوخ

 دیدش هعل ناب كنجزا سپ هک ادشت رهخ
 (رثدراک | وا)د اد رک ژاب وابهدوب هدمآ دراو

 «وءاک وم» ملیف رد یرابزا شیپ ات زین

 ندوب اکیرما كاخزا بجوكي ادشیاپ
 وا یارب ملبفنیا رد یزاب و درب هتشاذگد
 جیرفت هکلب تشادرب ود یبداجت اهنت هن

 جیرفت نيا اما دشیم بوسحم زین یبسانم
 هک دمآیم ردكان رطخ تروصب یهاگهاک
 , ميربيممان اهنآ زا دمب روطس رد

 هدپس ار مایف موس لد«یلک سیرک»
 وا ملیف نیمود ملیف نیا تقیقحرد . دراد "

 .. دشکب ار رثدراگ اوا دهاوخیم تداسح را رد یلک سیر"
 ۸ هحفص سس

۳ 

 تسا

 كررب یاهناد رک راک سا

 ی

 روط)الیق ودوشیم بوم

 رو دوب هدرک یژاب رب وک یراک اب
 عرد و رادره وشنز شقا یو
 واب دایسب هک دنکیمیزا اد

 اس رد ادوا < وبماک وم»
 ردقآ] ودروآ رد د و وبلاهكب

 راتس هکلمالمف هک تفدشیپ

 ءراتسنپ رثهب و دوریم امشب
 . تسا هدش هتخا:ش

 ینفنانک راک

 انک هیهت < تسیل ابی زماس»
 یدایز هقالعهک تسا یناسک زا

  ۳ و ًاقب رفا رد ار

 اود نیا تیففومو دوب س

 ۶ راک رد هزادن | هچات یوهک
 7 ۰ تساهدوب قحم شا هدیقع

 انشیمهک اد (ددونناج)

 بمف و نوذشوخ رابسب تسا
 ینادرک راک دد یوداب زهقباس

 |خوشودافاحور , تسا هتشاد

 ۲3 4 ندنآ زیم «ناگشیپ رثه

 ی اداهب زابو نبنآ زیم نبرت

 لیف نی رثمم (وبماک وم) دنچ ره
 رب هک یقوش وقوذاما دوشیما
 ۰ ؟ وم) هک دشتعاب « تشاد نآ

 یادید ویلاع ملیف كي تروص

 اوت لسادد ملبف ناتساد

 انشیامن تدوصب (نوسیلوک
 ۱ مان دش هتفک هک روطنامه و

 ۷ زاپ نیا هک هدوب (خرسدایغ)
 امیلناج) , تسا هدادمان رییغت

 ادلک و رتمیل اپمک تسدرب ز

 ارک سابتقا ی وی دانس سیب 4
 (هدونناج) حالصا د
 ") یگند ملیف . تسا و



 ملیف زا یا هنحصرد لبیک رالک و رثدراتاوا
 یا رب هنافساتم یلو هدش هیپت

 . تسآ هدیدرک هدافتسا فورء«یاه

 یندناوخ تاکن
 یلاهداک (وبماک وم) ملیف هیت یار

 هجوجیپب قباس یاپملیف رد هک دش م
 لاسلکاوا رد .

 ردیعطق میمصت زا سپ ورتمینایک ۵
 نآ هیهت دومام اریتثیه « ملی

 دنتشاد تسد ملیف هیهت رد هک یلاسک . درک

 یت رش یاق
 رد «هسنارف یلاقب رفاتا ریمتسم و

 نایمرد « اکین اگن ات فوغم یاملگنج
 یاهناتتهوک زارفرب « اینک یاه

 وارک 6 هناخدور لحاوس رد ۰ ۱+ اک و
 تسد كلهم رطخ نارا زهاب ای روتکب ۱:

 راتف رک تاقرا یهاک . دندوب نآ
 ندگ رک ع و نی رتک ان رطخ هک ءایس ندک رک

 ]بوک اب تاقوا یضمب « دادیم تسا
 « دن رکیم رن هجنپ و تسد «دجل ام

 ردیاب زا اد شحوم وءدنشک یاهدام ین ۲
 ۱۳ سرت زا هرخالایو دندد هام

 مانب ناریا رد هک (وب وک یک )هی رج
 عم ( و

 تفایناوتیما ادن

 و۱ رد مامت هام راپچ
۳ 

 و ۳ 4

 تحارباوخ « دنامد2م فور
 ولام) هتشذک ناجزا دا رفا 1
 ناتسوبدیسلس دن |هد رک دایدنک 3 3

  د اب اینک ) نیمزرسزا اراهنآ نیست

 دتش

 دندوب تئیه تشحد تعاب هثس
 تامأاقم هیصوتب انب ورتم ی" ۶ یا ۶ ۱ 1 ۲ اسم
 ۲سسسسص هد اتدوبهدرک حلسما» دارفا +۶ * ۳

 دننک عافد دوخ]ا دنناوتب هلباقسماقم رد
 ۱۷ ۵ تسوب دیفسدا رف |ءدع ترفاسمنیا رد
 تسوبهایس نایابنهارو نارب داب هدعو رفل
 دنتشادء| رمه هنب و واب یردقب ود وب رفن ۰
 یکچوک رهش یروفدندزیم ودرا اج رههک
 رازه هدتنام تئیهنیا ۰ دمآیم دوجوب
 هلبسوو هدومیب روکذم طاق زد ار لیم

 ددع داتشهزا دوب تدابع اهن ترفاسم
 س وصخعلیبعوتا «نویماک هلمجنم هیلقن هلیس و
 هک رادلایخی نوپماک كب یتحو پیج ۰ راکش
 .دوب یگنوساسح یاهملیف ظفح صوصخم
 تروصناد تنزرب درایرا زهدصت اب رادقم
 نآ دد دارفا وءهدروآ ردیرفس رداچدصیس
 دادم تسرپف . دندرسکیم تحارتسا اه
 دشءد رب تشبهءا رمهب رفسنیا دد هک یلایشا
 دوب هدرک لاتشا | رذغاک كر زب هحفصتسیب
 هاگتسد۲۵ : زادنترابع اپن زا یضعب هک
 غیمدن وب ۱۲۸ - لطس۱۷۵۰ - بآ هیفصت
 دزاک تسد۲۸ - بأنط دنوب ۱۹۰ - دنلب

 -هنالمو هلوح ۱۳۰۰ - قشاف و لاگنچو
 یدوبژوهوتغارچ ۲۵۰ - دنب هثب ۰
 یارب كنب كنیپ زیم۲ - كچوک هنبآ ۰
 و گتفت و لسلسم ۱۷۶ - یراکیپ عتارم
 شوج هوهق ۰ - ناویل ۳۰۰ - هچنابط
 7 تیبها مک و كچوک ءایشا همطت ۰
 جنب د یس یگند یوادربلیف برود (
 هگرتسیلبم۱5ب دود ۲ هرغالان و یرتسیایم

 یلاقیرفا راد هقب اس یچاکش (نا 7 كن | رغ)

 دونات نگید رهام یچداکش تفه ساررد
 تارطخ لباقم رد تثبه ءاضعا ناجظنح
 رد یردقب یو و دوب تاناویح زا هیشان

 ۱ ی ۰

 زا یرگید هنجصرد یلک سیرگو لک راک
 « ویعا وم )

 هبوگچبه هک هادحرخب تراهسدوخ راک
 یاههنحسیارب . دمآیدرا دا رفابیهن رگ
 فلتعم تاناوبح یادص هک دوب مزالملیف
 ریناسکلا هدهمب راکنیاو دوش طبض یلگنچ
 ده زالگاو ادص طبق سصقتم رشیف
 امزوررگیدرف هدزاوو اب رگیفردناسکلا
 یاههتوب و اههثب نایمددیلاوتم تاعاس
 طبضءاگتسدراهچ هلبسوب و هشيم یفعمءوبن |
 هژوژ ۰ اهنومیم دایرف ؛ ریشءرمل زا ادص
 ندگ رک رق ورق و ؛ناک دن رپ همرمز «اهلافش
 اب یا هتل میظف ندک رک ناپک ان دوب ده لونشم هک زورکب .هرک یع طبض ادص اه
 هاتخشوخ یا و دشرو هلبح و |یوسب_تهرس
 سامحا ار ندک رک هلبح عتومزارتدو را
 , دناسر یتخرد یالابب اد دوخ و هرک
 هم یلو درک درخار ءاگتسد ۲ ندک رک
 هب روبجم نایچ داکش یزادنا ربت هطساوب
 2 1 . دیدرگ دارف

 .. ناگشیرثه ههزا شیب لبیک كرالک
 را رف یا هتحسردالنم ,دیشک تمح)ملف یا رب
 ادوا یلدرپو تعاجشناتسوپءابس هک دوب

 دوو ناج . دنیامزابی هزین باترب هلیسوب
 هدافتسا یلدب هی رنهزا تسا رشهب دوهشم .  هشیی رم ناج ظفح یارب هک تشاددیفع
 . .تقاانم رکن ناب لبیک كرالک دوخام) دننک
 .هنتسیاهلک زاویدب اروا هجبتن ردو درک
 ژادنءزین ددهک ناتسوبءایسا یاءدعر
 بات رپ هیلک داویع یوروافارطا یروط س هدزسناش « دندوب هدبزروو رهاع

۳۳۹ 



 دن زب (نا وایا زی دام) شیولق ود رهاوخ اهنتو رداءو ردب رانک 1 ی
 ور تسخن لد < تساريد یلیغ ادرف» ملیف دد (یک ومدیل رثا) توعدب اب  9 2

 رک یزاب اکی رمآ رد اد یاهرقن ماجو ورم ریموص قشع هقهاص - ازرت ۳

 (نو-ید كيد) , درادمان «ونیراتناس» وا دیدج ملیف . تسامنیس

  ۳ ۱, رظتنم ریغ ترهش < میوش ورب ور وا ابداذگبو روپشم شیابن «دمآ «یودورید ۳۵ 1 ۳ یاد لیم >دد - ندرا ویا اایذا سپ و دیدرک دلوتم مايل رفیلاک> تاایاذا < یلار لیم د
 ۲ همان رب نویزیولت دد تک رش رب هوالع تناوت یدوزب هکیروطب درک بسک
 یو هک دوب «نسدد» ملیف رد وا مهم لد نیلوا۰ دیامل ارجا این رفیلاک یویدار
 رادمات «تسو سک ورب »یو یلعف رهوش هدومن جا وهدزا رابود لاصب اتوا ۰ درک یزاب
 ۰ تای یریظنیب تره« نه رهوشجنپ» شریخا ملبف تسا هددوآ دوجوب رتخد وو

 ار ۱۹۳۰ لاسراکسوا < یلیلادزید» ملیف رد وا یلامن رنه سیلرآ جروج
 سو دیدرک رتأت هتشد دراویگلاس ۱٩ نسزا. تسا هد دلوتم ندنل رد را
 شو كرویوین 4 ندنل زاو دمآ رد « لبپماک كي رتاپ» ناک دنهد شیابن هتسد راس
 هشیب رثه نآ ماتا اا دعبو دوب < زبس ههلا> سیپ (حدوج) مهم شیابن نيلرا
 روج) ۰ تسا هدرک توف ۱۹ لاسردو هدومن جا ودزا «یرمگتنوم سادرلف»
 : ۰ تسج تک رش< دوب نارگیزاب یادخهکیدرم» ملیفرد < رن ویلیم» ملیف

 اوب هلاس هدرنابینقو ۰ تسا < وک ابتناس» نادنت ورئزا یکیرسب - زانرآ یزد
 و دید رگ لیصحتا |غ داف «یمایم» هسردم زا یگلاس هدفه نسردو دمآ ادیزولف هب
 «یودورب» هبوهدش درسلد لغش نیا ذا یدوزب یلو دیدرک مادختسا ناوخ زادآ
 سپ ۰ درک جاودزا امتیس فورمم هراتس (لابلیسوا) ابو دوم تکرش اهملیف رد
 :تسود اریسول نم بلاج ملیف رد شرسیه قافتاب (یزد) «لیوط شک كدی»
 . دشابیم زیناکی رمآ نویز ولت دوهشم ناکشیپ رنها| یکی (یزد)تسا

 ناهجب مشچ «كدوی وین » رد لبق لاس جنپ و هاجنپ تسرد - دلونرآ دراودا
 تهخیبو شورا همان زور یکشیپرنهز| لبق وا .تسا هدوب «ردنچسارتن وک » شا
 هدیسرا خماش ماقم نیاب دوخ یناذ دادعتسا رثاربو تسا هدوب <۱» رفوخ درک اش
 زا هکدشایم «نيل كمولک > اب رخآ هبترم هدرک جاودزا هبترم داهچ (دداودا) ااخ ترهش و تسج تک رش «ناتسبات بش همین یابد و شیامن نیتسخن رد ۷
 1 . درادمان «عارت درمد واریخآ ملیف دداد

 مهدنهرد , تفرک هدهمبادمود لر «رهش مایت تبحصو ملیف ردو دیدرک ابنیس دقت ما یا هناخردد یشاقن لدم ناولمب یدوزب ۰ دیدرک لغش نیا هتفیرف تخسو یاهاش شااتسود زایکی ناغنابداپ هنهلداابید كرتخد نیا - روترآ نیج
 ۱ دیدج ملیف تسا هدرک جاودزا (سار كنارف) اب و هدش دلوتم كروبوبل رد
 زین «یودو رب »ةدمهیاه رتاثت ردقپ اس (نیج) ۰ دنهابیم یزابهدل نلآاب
 . تساهدرک یریک «دانک و افعتسا یلکب هتشد نیا لا لبق لاس راهچ
 ابن | یجیهم ستر نانچ هلی رابو هدیشک یاهابو رفال منا نیااب - رتسآ دزف
 الع یک ذوک ناوا نامه زا شرهاوخ و (درسف )۰ درو آیمرپ دایرف رایتخایب
 ارد اپاپاب » ملیف نونک |دیناسر ناباپ اد راطت رتسک 2 را هتسد دلینکی ۳۳ رز دم درب یزاپیه (وروف)یک نوج)راپ هک تهادماد دسر ن نیل وا . دندش مادختسا «یودوری» رد ناشتالیمعت نایاپزا سپد هنتفاد
 . تسا هدرک جاودزا :اکساربن دد < رف وب سیلی »اب یو



 بت

 یئامنیس یاهیب

 (۵دغب گز ) ملیف یامهر
 ۲ دنج

 تر 7 ودمآ نورب شب امن هدام  تح با ۱۹۰۳۹
 هی <«ادروک رد اس و

 اما دوبن داودیما
 دوب هقباس

 ی؛ ملیف نیا
 اهاه هق هک اهتدمزا 4 دم لا

 2۳ اهملیف رد رتنکو هدیه نر لا ارز
 فو رعم یاه 42 زا یسم ۳ رده لات

 3 رو 1 ره اب دنچ <«دادنن دزدو ملی 3 ددار + ۱۹۳ 9)د> یگند ملی رو تیم
 3 دو هجوتبلام 1 ندب رب هلمجنم 7 )ارت

 هچیلاف )اورپ « ناب
 هشیپ رثه «وباس» ندش در طلب |
 ودوب جنک ظفاح هک هرر آ رجب

 *ژادن اب هک یا هتجل | میظع لب
 یرطب كي لغاد نااساب اد
 ردن اسکل|.دمآیم نوریب نآزر

 تامحز راچد اههنسصنیا هبت

 هطز
 مس هی

 الومعم و دوب یگنر ملیف

 مایل زر 9 لاکشااب یلامنیس یاه هتح گ
 دن دیگیم ماجنا یرتدابز

 یاههقح حرسش هب یکی یکی هكنبا
 ۰ نی یا هنحصرد ؛میذادربیم مایف نیا یا
 هدش دنلب نیمذ زا زیمآ ردس هجبلات

 هیضق لصا« درکیم ااورب ناسآ رد ر

 هتشآ یور ار هچیلاف هک وب
 « دوب یفخم یچاشام رظن

 هلیسوبارن] هشوک راهچ و هدیاابسچ م
 فقسزا كزان و مکعحم نیدالو, لوتنم داهچ

 اد ملیف نتم یاهدرک دو هدرک نا رب آ

 زا هک

 ور دو

 مليفود بیک رز
 مو رامش

 تسا هدمآ دوجوب هنحص نیا كيدزن و رود

 « یلامنیس یاههقح» هداب رد دبدج هی
 روصت یچاشامت هجیتل رد دندادیم ثک رح
 جداخ هنحص لار وباس دنروغب ناکت دوخل و ءدش دنلپ نیمز زا هچیلاق هک درکیم

 ردو دنوراذگ وا یاب كس كيو هدرک
 وباس هک دشيم روصت روطنی| هجیتن لیخم شش وب > هقی رطنامهب تفریم نامسآب

 هییلانهکیعتوم . دورب ناصآب دهاوخیم

----- 

 امنیب رای تست
 . تسازاو رپ لاح

 هداح یلبخ ریل باس > ندش كس
 هشیپ رته دیاب هک یاهظحل رد یئعب درب
 هدرک فتوتم او یبدود دهد لکش ریخت
 یاج زا ناگشیپ رثع ریاس هنیا نودبو

 تروصب

 دیدرگر یذپ ناکماهنحصنیا هیهت هایسلمخم ششوپ هقبرط هلیسوب
 هفح نیرت لکشم . تسا هدمآ رد]گكس# رابکیهک ینعم نیدب دوب هدش هیهت «ءایس
 « دوب نامصسآزا ترابعهک نتم روک د زا

 ۱ دن رپ هچیلاف زا سسر هدرک یزاد ریملیا
 مرس هعسل یود ملیف ود نیا هکیتفو
 هک دش نیا هجبتن دندش قبطنم مهیود
 رد نابسآ رد هچیلاقدرکیم نامک یچاشامت

 نام-آ رود بسا ندیرب ملیف نیا یئاشیم
 یاهلارهامو كچوک تک ام هلیسوب هک ه وب
 میظع لوغ هکی ا هنحص , دوب ءدش تسرد

 دیمترایفو هتسشل دیعم لباقم رد هثجلا
 تقبقحرد دمآیم رظنب یاهچیژاب واربا ربدد
 دوبل یرگید زیچهجیژاب زجب ترامع نآ
 دن ووب هتف رک كچ وک ردقنآارل]دامپ| ینعی
 دوشمروصت هسیافسمافم رد یچاشامت هک

 نبع نبا.تسا دبعم یاثب ا رتگ رزب لوغ
 . دوب «سبولکیس رتک د و مایف یاههقح
 لوف ندرک یود وباص یرگید هنحص رود
 .درکیمیط اد نامز ویمژو هتسشن

 ید هک ی وبا نآ هنحص نيا رد

 گسورع)ا تدابع ؛دشیمهدید لو ندرک
 یلاوارف تداهمو تقداب هک دوب یکچوک
 تستاوت یمن یه و هوب هدش هتخاس
 یاهتعص رد درب یبنآ ندوب_یعوئصب
 و هتارگد وخ تسد درد اد وباس لوغ هک
 ماتش ماجعنا یاهداس هقح  هباس رثیم اروا

 هک روتامآی اهساکع نیب رد الوسم .دوب
 ءده هدیددنتبه دوهظول یاهئل بلاط

 الثم

۰ 



 یناهج نادنم رنه

 ن وجود (ک رحنمی شاقن» ملبف لر قب رطنیدب

 یلاثو ریظن امنیسملاع رد هک یدنم رند هزار رد هتفر از هتک دوم

 2 ]((ینسیدتلا و») راک ز رطتایصوصخ اب اداهش هلاقم نیا دو

 0 م

 «یئسید تلاوو مان ژاب

 1 4 دا ن تسا هداتفا اهئایژ رس

 «نادرل رسدرمووت اب > و < نب رتب» یاسین

 یاءزات رخآوا نی

 اجک ره هکیروطبدرو] دوجوب یویارب
 تیبوحم و ترهش

 یدورتسب دوشم هداد ناشن ران آ نیا هک

 شوگب یلقحم ریه رد ؛ تلاو یاه راک

 دس ریه

 تایل زجب ز ونه هک دنشاب اه یلیخد

 یناسک دنشاب مهدی اش ودنهابن انش۲ « سوام

 یلانشآ عوننيا زا یئامیلیف هیهت هب هک
 یاه راک تیصوصخ هک دنن ادن زاب یلوهتشاد

 ابا رایندزو رما هک یدنمرثه؛«< ینسیدتلاو»
 ؟تسیچتسا هدرک توپهیم دوخ رنه

 < ینسید تلاو» صخش هک یلویدوتسا
 كي رد «دروآیم دوجوب اد شداث] نآ رد

 «یرادربملیفزیگناتریح هاگتسد رانک رد «ینسیدتلاو»
 یگنر ملیف صوصخم ۲ كلرحتم یشاقن »

 ۱۲ هحفص

 دوویل اهلاشرد بی رجهدزن اپ تحاسب نیم )

 ۰ تسا هدش عقاو ودناترف ناس هردرد و

 عورش شیپ تقد یلیخ زا نآ نامتخاس

 نیه ردودیسرنایاپ ۱۹ ۱لاسردو دش
 و < ویک وئیپ > یاهملیف هک دوب نامز
 رظن ردو درکیممامتشاد ادعای زاتناغ»
 و لماک ملیف هس لقادح لاس ره تشاد
 روطن امهكنج یل ودزاسءات وک ملیفهدجیه

 هلحرمب و حرط او یدیدج یاههشتن هک
 هدهعب مه ار اهزاک زا یلیخ تشاذگ ارجا

 وزج زین تلاو رکفنیا .تخادنا قیوعت
 میصم شضوع رد و !تف رک رارق مودهتسد
 حالطصاب مایف شش تسه روط ره لاس ره هک دش
 ووطب . دتسرفب دازایب < سوام یکیم»
 یسیاسح ملیفود تناوت تدمنیارد یلک

 - هس» روهشمملیفو «ناتسود هب مالس»
 (و رل اباک هس)ملیف رد دیابل هیهتار < و رل اباک

 یاهلیفابادكرحتمیشاقن داب نیل وا یارب
 یمیدب یزاب رثا و تخیمآ مهرد یلوسمهدن ز
 رثکا راک قشمرس اهدمب هک درو[ دوجوب

 مهم یاهویدوتسا

 رارق یناپج
 5 تم رک

 یامملیف زا
 اتهک تلاو مهم

 ضرسب لاصب
 هتشاذگ شیابن

 یکیزومدیابهدش

 ینسید تلاو »

 ۰ لدابت اهیشاقت یزیمآ نر

 اتس

 .بونج كنهآ -نه یارب

 امز كنهآ -نم بلق زی زع
 رس -دوت یاقآ و دوب اکیا

 طلب نویلیم ودزا شیب
 . تساءدش

 زین (ایزاتن اف)ملیف
 یامارد و درو تسدب

 ۰ فرب یاههناد

 ؛دیسوب و هنهک یاهتخرد

 زا نتود اب «



 اطا ب

 تمسق ره وتسا هدش یکی

 دشابیم هناک ادج هقط هر

 طوطخ

 هچ و كرحتم هچ
 نیلوا تم-ت

 ی
 شیاما صوصعقاطا ود دوم«

 هاجنپ شیاجنک مادک ره هک دراد دوجو
 [ه روسی ژریم وصم مود هقبط

 یماگشنه .دشابیم ناشن اداکعهو نیل وام

 هلی یارب ینسیدتااو طسوت ی

 هدادویدوتماریدم تسدب دش تایپ

 « ناشاق كه ۰ ناشاعن زین

 دنکتیم ممجادءریفو اهساکع ؛اهنیسبزوم

 . دزاس حرطم اهنآ ابادراک تایرج ر

 لوا زارط ناشاقن ست
 حرط طقن هک تسنیا اه

 گارب ارث سپس و هدیشک ادیشافن ی

 موس هئبط

 اک

 نیا داک

 كيچيه ۰ دنهدیم دوخ ناتسد رب رب لبمکت

 لماک رداک كي تء
 راک نآ ود اهشاقن

 و تفسق نی رتکششت و نیر

 نیا دد ن 1 ق رب اشاق زا

 نیا هک ی ةاطا. دشکنبل
 ابب زدننکیم
 جیب یزیمآ كن د«یلاهیاهی ان تسا
 قاطالخاد ریظا یب تانیئ رنو نری-ا روکد
 دژاسیمتوهبم لوا رظن رد اریلهدن زره
 مشچ و اههرظنم « اپیابیز نیا رب هوالخ
 دوخ)|یمک تسد ریبنآ هرجنب یا 1

 ره تسدربژ نادنم ره نیا .د 5 9 ۲ فر رادن ناط
 یشاقن رما زا ین ۳ رد یصص#

 «تسا ندیشک هز امش ح رط صصخت"ی م

 اد تاناویح 7 هن ادزد یاهلدبزح سم
 خال اب ودا ادیب
 ندیودبیت رت نیمهب «ر 0

 یصوصخمحا رط مادک ره 9 راد مریفو #۴

 9۳ یاال
 تدایعد» مه یکتی اهتمق نا "ور

 تدامع نیادددوشیم < مر دقاف 1 ِ هر مدیهان «فیذج
 فک و تسا یتانیل زت هد

 مجورامش

 كار هبقوذ شوخ و رهام نارقخد
 دنراد لاغتشا اهحرط یربآ

 شیب هدشءدیشوپ موئلوئیل اب طقن اهقاطا
 لرفشم رکیپ هم و ابی) رتخد دص دنچزا
 یود ار هدش باغتنا یاهگند و دن راک

 مه قاطا ترارح . دننکیم لقتنم ریواصت
 -هاگن و ظفح یا رب اریز تسیل عوبطم دایز
 میظنناهن[ندشكثخ دوزو اهگنر یراد
 !نا رثخد یتمالسیا رب هن ددرکیم

 تسقنیا رد رگبدمممترابع ءرخالاب
 نسیا تادرقم لا . تسنآ یساکع شب
 دورو لا لبق سک ره هک تدنیا نامتخاس
 هلیسوب و زیت بوخ شسابل تسیابیم
 هتفرگ نآ كاخو درک یتربیاههاگتسد
 تادذلح ابو تروصنیاریق ردا ریز دوش
 یاههدز نیا « تدامع لخادب كاخ زیر
 وءدشرتک رزب یداکعهحفص لب اقمرد كچوک
 غاونا.تفذگ یگداسبیابن زین ویدوتسا نياهناغباتک زا .دنکیم بارخ ار یشاقن
 اهدوکلوف+یلهنافا یاهناتساد ماسقا و
 نادوناجیژولریب و یموتان 7 یتحو اههمت
 یهجدنی رتپب هب هریغوءهوک وایردو لکنج
 عوبجم دوخ و یرادهگن و یروآمیج
 «ددوآ دوجوبادیلاهپارک و سین راس

 نارگیداب وب ووتسا نیایاهتمسق رگید .تسا
 كي دشناس نآ یاهشغب ریاسودرادن یق رف
 . تسا یلوعم یدادربلیف یوید وتسا

 و تلاو دوخ یاهرا هوای دو

 رخاو | نب| هک تفک هی اب شی اهمایف تایصوصخ

 «دنژ و دادناجیاهلبن تروصب یورات۳

 ولماک ناتساد كي یارادو هدفآددیلویس

 ثدم لوط بلفا و تسا یتساک و مک

 هعدام یاهملیق زا رتیک زین ای7 ۳

 هیجنءادرد هراکیم ورش هلحرم بلوز

 ۱ . ۳م باخت زا سپ ؛هلوحتم یشاق ملیف كب

 هلج دوخ تسدریز ناشاقت اب « ینسیدتلاو»
 تساهدادلیکشت دیدج یایرحرط هرابرد یاهرواشم

 دیاب هک تسا تابلک وادصٌهلثسم « ناتساد
 [ داد ادص فررح دیاب اجتیارد .دوش لح

 یلاهدوگبف,یع و اپمالک هیکت «ادصیب
 یادا ماگنه ناسنا كي ای ناویح كي هک
 .دوشهنف رک رظترد دهدیم ماجنا هملک كي
 اب < مالس » دیوگبم رفنکی یتتو الثم
 و تسدتاکرح ؛ناهد ندش هتسب و ندش
 دنکیم تک رح«مالسو اب بسانتم هک وا رس
 دبوگب ریدمرگا .دوش باسح ًاقیقد دیاب
 تسزال سکهتشه هلک نیا یارب هک
 اب هک دنک مظنم یروطادشراک دیاب شاقن
 ره. دیانن ادا ارروظنم سکه تشه نیا
 كدرپ یاههحفص یوررب یظاف لدم
 نآ یدد ژا و ءدش هداد رارت ناشخرد
 هتشادرب یدابز یاههنوبن و اهیبک
 «دادقیبطت یمیبط یاهتکرحاب ات دوشم
 یاهسکع ددرک مولعم نآ مقمو تحص و
 عود رب نارتخ» .طسو۶ هدق بیومت

 ددرگیمیزیم] كن رو ءدش ۳
 دوسخ لومرف قبط هک یفلتعم یاپگنر
 ود ذا و دوشیم هدامآ و هیهت ویدونسا
 یاهدیلولولس نیا ! تسا زواجتم و
 و هوش هداتسرف یساکع قاطا هب هدامآ

 هنیمزلباقم ادیریوصت ره هکنآ زا سپ
 سکع بت هبباق «هنداد زارق شاساسا

 دداب ودداددوجو رداک هدزناه ملی گم »یر دوو ۶ دننکیمیرادرب

 توف ٩۰ هد رهردهکنپا نتارگ رظن
 دوکبم هدادناشن هک ی یاپلیف تم لوط ناوتیمهدذگبمروتک ورپ یسدملاغم زا

 هبساحما زن 7 رب واصت دادمتو تا رک رظن رد
 «هاگ ادج ربواصت نبایساکعزادسب .درک

 هداتسرف ات ومناطا هب هکتکت یاملب
 هه رسما نیصصختم همی اجن ]زا ودوشیم
 "هم اجنا یلوسمملیفكي تن امار

 سم 9 ۳ ۳ ,

۴ 



 امنیس خي زات

 اکیرمآ یامنیس "ب را

 ی همی تالار

 فک تا مپ
 دش هدوزفا یئاکیرم نیا دد

 لاودو مدیس
 دندوب هد رک یگنج تالوصحم فورصم

 یلاکیرمآ یرادربملیفیاپن اییک هجب

 یئامنیص ران[ رب رطاخ غارقو

 نیب یاهرازاب هتفر هتفرو هدوزنا دوخ
 شیازفا نا . دندرک هضبق اد یللما

 هباکیرم تاود دورو مقومأت تالوصحم
 یلودوب دومصب ور نانچعه " ابورا كنج
 نالعانامل۲ تلودب اکیرمآ هکیتقو یلو
 نامز تاروظحم بىب ًاعیط داد كنج
 یاهزادناات اکیرعآ یلیفتالوصحم زا كنج

 ۱۹۱۷ یاهلاس یط هک روطب دش هتساک
 هیهتملیف ۱۰۰۰ دودح رد طقف ۱۱۸ و

 دیدرک
 یماسا تسیل هب رصتخم هاگت كي

 یلاخ ابیلیفو اهنادرک راک « ناگشیپرثه
 نیا دوهشم ناک داتس . تین هدیاف زا

 دنتسج تک رش ددعتم یاهبلبف رد هک نامز
 یرنه »۰6 سری[ سلک ۲ژا دندوب ترابع

 ۰ < یلنیا یلسل» و < زمادآ یکید

 «نیتسا

 نادرگ راک رظن تحن «نل آدرغثیو»
 ری) ملیف < رد < رک داپتربل۲> دوهشم

 زا رفنتم» «هدشملط هناخ» :دش رهاظ
 «۲)زادو «مارتحا رطاغب » ۰ < نادرم

 قافتاب و رتمین اپک هراتس< نوسیلایم»
 هس رد نیلکنارف یداه و ینالپاک تربل آ

 رگنابارتو نایک دد . درک یاب مل
 «نیحت شزرا» و «تلوپ مادام» ملیق ود

 . دیو رک هیهت «نوسردنآ رلک » تک رشاب أ
 كرم ربخ هک )دوپشم هداتس «اداپ ادت»

 (دش جرد هلجم رد شیپ داش ود دد وا ۱

 هک درک یزاب ملیف دنچ سکوق یناپیک د
 . «ارتاپ ولک و زا دننرابع اهن[ نیرتمهم
 یدابود مادام و « «ایلماکوا مادال>

 . «نرخلک »و
 تحت رگید فورعم هراتس «دربیل»

 نوسمارب [ناویاوسن رالدن ومدا ین ادرک داک

 راست اوو «فرش اییکدنز»ملیف ود رد ۱
 < دومیداب لتا» .تسج تک رش «یقالخا ۱

 ءداوناخ هتسجرپ وضع و روهشم هشیپ نه
 تالومعم زا ملیث رایج دد(دویراب»
 نیا ذا یکی و درک یزاپ ورتم یلابیک

 رومیراپ لن ویل شددارب ین ادرک دام
 ۱ ۴6هحنص

 لوا یللملانیب كنجیط دووبلاد
 ردرومیراب لن ویل صخش . دوب هدش هیهت

 هناخاشامت هنحص یهاتوک تدم نامز نیا
 ۳9 ۰ ۳ هک نماتنجدزد؛رلفارد ملیف زدات درک كرت ار ۳ قوارعم یاهملیف

 رد زین ۱۹۱۸ لاسب و دیوج تک رش
 نادرک داکرثا «تکاس فرط ردو ملیف

 .دیدرگ رهاظ < یتیوتچ» تسدریز
 روهشم هشیپ رنه < نابب حرج»

 یلایلاتیا تخبدب نیرجاپم لر یافبا رد
 ملیف ود رد دوب هدیناسد مهب یتراپم

 <« لدگنس لوژو و < تیزنارت هدشک »
 راکب یمود هک تفرک هدهس اد لوا یاهلر

 دوب هدش هیهت < پسی رک دلان ود» ین ادرک

 یابل راهملیف رد العف < پسیرک دلان ود»
 رد «نابب حرج» ۰ دنکیم افیا مود هجرد

 «نادج و »ملیف رد «لوک ارب سیدالگ»
 «زگیدیلاکیرمآ كيد ملیندد۱۹۱۸ لات
 تفگ كرتاز امنیس هدرپ سپسو درک یزاب
 ۰ تب لب درب, هاب رقاک هتسم دیو
 5 رد «لگنایارت» ین اپمک تسغل هزاتس
 تفرک هدپعب ار لوایاهلو یناک نياملیف
 «یوناک جو اهنآ زا یضمب نادرک داک هک
 فزرج» یناپیک نیمه رد ۰ دوب روپشم

 ورک یزاب او <یلالط مشی > ملیف «تنب
 هدهعب ارد ]یلادرک راک نوتلیماه حبج ک
 ۲ . تشاد

 هراتس نیرتهب «لوک اد: سیدالک

 لوالد ریز یاهملین رد سکوف یناک
 یرادن اغن حور كي»" «نادجو»: تماداد
 < یقالخا نوناتدد «یدازآ 0

 یلارتشاب ملیف شه تنوماداب یلاج

 رسمه < كدوب یلیب» حسی

 روهشم هدننک هیهت )

 | هک درک هیهت (یودورب

 و شنرا "دنرت رومشم همه
 .رد» ۰ < میریگب قالط
 .«اوح رتخد»>

 (نمشاب سیسنارف)
 دندوب یا هشیپ رده ود
 هتف رک را رق مدرم هتالع

 اداد(نمشاب سینا رف)
 و دوب یوتو بسانتم
 ناگشیپ رثه نایم رد
 . دادیم دا رق یصاخ

 ترضح نخالف هب هک اد

 . تشادهدهمب ۰ دی ایمرد
 هک روهشم ناد رک راک

 ) «نیب روک اینیجریو»
 یرتناغ ناتساد نیدنچ رد

 تج تک ر ش هناکدوک

 )دو دوب یفورعم هشچ

 رد . درک افیا اد لوا

 زا هتفد هتفد نیلپاچ

 تف ریم الاب تیبوبحم
 ۱ مدرم نایم رد وا

 رد هک <« یلیت هدش رچنپ
 فیدررد اروا دش

 :كسكي یک دن ز» .دروآ رد

 ؛ اد نیلپاچ یل راچ هک
 دادعتسا و رثههب مدرمو
 اچ هب مجارلصفم تحب
 لاوخ هجوتو هدراذک

 ای|رجو تالجم رد نونک ات هک
  مینکیم ی

 : « سیرباک نوج»
 سک وف یلاپک یاوهب
 < ورالیمیراه ینادرک

 رابعامن ] نی رتهمژا
 و ۲۷ ( لوپجم»

 دیشک تسدین اد رگ راک زا



 بدنه کا ملا

 عورشینامذ زانم ترپد
 ۲ کاهذود» ملیف و۱ . «راغتفا یاه 0

 ملیف ددو دندرک راد
7 ِ 

 متشاد اد لوا هر 5 ]

 یاهزادنا ات ملف ۱
 2 نا ما.

 ترهش كل اذعم 5 ِ) 1
 یاد مددو] تر

 2 هد کام ی رهش
 سعن ندرف افیا ابنم ند رفازو 5

 عورخ < یتنطلس یاهدیاک د
 متشادهدهس ار یذشقن نم ملی >>

 مدرکتیم ار[ ندومن افیا یوز و

 كب را یتسیاب هپبش و

 وددوآ دامشب لاس

 هدیقع دنشاب هدید ار جم

 دوم دنهاوخ

 < یتنطلسیاهدیلک > ملیف ناب اب

 -رنه فیدد رد نم «داختزا یاهزورد

 ومتف رک دارت دوویلاه هتسج رب او"

 زاسل وب ناکكیپ تسررهف رد نممسا|

 ارد تک رش اب یدوزبو تشاد ر)

 یللملا ثیب ترهش رگید روپشم
 مسلط» عون نیا ملیف ثياوا

 دی رگنیا) لب اقم شقن هک

 هدد > یمود ملیفددو متشاد ار
 تشادمان

 دنمرته هداتس (نس داک ریرک) اب «مبست

 ود ترهش و مدیدرک یزاب.ه بوبحم و

 -یب تیقف وم نم یارب رک ذلاقوف هش
 .دروآ تسدب

 یدیدش هقالع «میصت ءدد» ملی رد

 نیا. مدومل !دیپ (نسداک رب رک )هب تبن
 تهجنیا زا هکلبدوبن یقشع ظاحل زا هتالع

  دنتشادواب یصاخ ما رتحا و هتالع ناگشیب رنهنم زا هتشذک و دوب وک هلذبو برشم شوخو نیتمو ءداس ین زدوخ یلومعم یک دنز رد یو هک دوب
 مدوم افیا مرمعرد نم هک دوب یشق نیرت ناس] «باتفآ رد للود» یگند ملیف

 یاپلد زا نم هک منک فارتعا یتسیاب
 و مربیم تذل تیاهنیب یوب واک و نرنسد
 نرتسوملیف كي زا یا هنحس رد یزاب لوفس (تداوتسا زمیج ) هک یزود " دوب 2 یارب یبوخ تصرف رب 1
 1 ۱ اب توهم ش در۶

 ک دلاقوف ۶

 زاسپ مدوب هدشوا یذ اباب
 متنک واب و متفد (زبیج) در ۳

 تایلمع نیا روطچ وت منادیش <۶
 ۱۳۰ هدیم ماسنا

 مرج

 رکشم

 تراوتسا زمیج ٩ ی -) یکیلاح دد
 نمب تشاد بل رب ک : رادخساب
۳ 14 ۰ ۴ 
 ۹ هنسم ن+ ۳

 3 تسا یزاب هچب اهن سو را

 ۳۱ ماتم تستر یور
  اقهاعیاهتبعصو دشت" کور ردنک
 ندرک یزادناریتو ندیدا < و۵

 ندودنافیا هکیتروصددتسا ب
۳ 

 ۳۵ مرامش

 ۳ ۳ رب حح

 ؟ تاب هار هو ویلایب هنوگچ |ه بیپ

 ۱کع اعم رم ایم ایم ام رک یا ما

 یرکف ویحور راک كي كيتام| رد ملیف ددلد
 مدشحراخ یلصا عوضوم زا دیشخبب < ۱تسا

 ملیف رد ارم" لباقم یاهشقن تروصره رد
 رفیثج و نتاک فزوج «باتفآ رد لئود»
 رثه نولک است نم و دنتشاد هدهعب زن وج
 ات هک (زنوج رفینج ) تیباذجب یاهشیپ
 ۱م)هدیدن دشاب مهبدّومود رسن وخءزادن نیا

 هک «باتفآ رد لث ود» ملیف سکمرب
 دشیم بوسحم نم یارب یناسآ اتبسن ملیف
 نیرتلکشمزا یکی «لازغ» ملیف رد یزاب
 دووبلاهرد متماق|تدمردنمهک دوب یئاهلر
 راچان ملیف نيا هیهت یارب . مدرک افیا

 عاولایفاک هزادن اب تلایا نیادد هک دن اما هتنگ ان میام تمیزع ادیرولف هب میدش
 تاناویح ریاسو یبس كان رطخ یاهرام
 و یگت دملیف عروضوم دداد دوجو هدن زک
 لازف كي یک دن ز فارطا رد (لازف) مارد
 دوطم نیا نتشاگن ماگنه ودن زیمرود یشحو
 فورممنآدرک راک (لاکچیهد رفل )ةتفک دایب

 دد هدع نیاب یزاب» مداتف|یلانج یاهملیف
 + هچب؛تسارس درد ثعابو موش «اپملیف
 « "نوتفال زلراچ و یروتوم قیاق «هس
 وكس رب ءوالع (لازغ) ملیف رد «افساتم او «تغفوخ هک منک شرع یتسیاب و
 تفایرونودعب رامو نزوک و سرخ« ت

 هک (یموکمهنداح) می هیهت ماگنه ادیب

 سس هیت جرات

 :همجرت *

 ۱ یا
۳ 4 

 یک او

8 
8 
3 

 ءدهعب ارل] یتادرک راک( اددوک ناتل وز)
 مینک ترفاس اقیرفا هب میدش راجان تشاد

 یدادربملیف هک درادهدیقع (ناتلوژ) اری)

 ملف تیباذج و یئابیژ ژا ویدوتسا رد

 نم تروص ره رد دهاکیم هبترم نارازه
 اریژ مدوبن تحارات دایزعوضوم نیا زا

 (ناتلوژ) تداپم ورثهب هکشیارب هوالع
 زین داب یلدا یارب متشاد هدیقع

 هدهاشم كيدزت زا اد اقیرفا متسناوتیم

 یزابیرایب یاهلیفدوویلاهرد نم

 ملین لثم اهنآ مادکچیه یلو ماهدرک
 نما رب همهنیا (نابصآ ردتعاس هدزاود)
  اهتدمزادمب اریز دوبل بلاجو شخب تذل

 و نرتسو یاهیلبف رد یزاب ژا تغارف

 ات هکدوب هدمآ متسدب یتصرف یلانچ

 یاسرف تناطو تقشم رب یکدنز یاهزادن |

 هدهاشمكيدزن زا ار كنج ههبج ناذاب رس

 . مک
 .(یتطلسیاهدیلک) میدم تکر شاصالخ
 یو رب دوویلاهیاهرد هکدیدرک تعاپ

 : مش . ءدوشک

 .  سب ترهشوراختنا حوارد نونک اودوه
 5 9۳ اب هک ها

 دنچ مهزاب هک منکیم روصتو مربیم
 ۹ لاس

  یاهیلیفردو هدنامدوریل اهرد ملاوتپ رگید



 دنا رج
 یس درب

 داف رخا "هتل ود
 اپغورد ز

 نیا و دش هتساک - 5 ,

 یک دیس و ها
 یرابخ اب و تال : رث هدحج زوده ن

 روطس رد هک دروخیم تالجم رد

 رد الثم . دریگیم رارقداقتنا درومنیربز

 رد یگتنه تاعالطا هلجم ۷۲۰ هدامش

 و لبیک كرالک زا یتنکنع یل بس هعقص

 هک دن

 ی)اب «تداعس نازاب رس» ملیف رد ودنپ
 !هتشون و ,دشپاچ دراوبه نآژوس

 یظقلل | تحت همجرت مسا نیا . دنا هدرک

 رد تسا «8]90:« هز ۲0:ادصع»
 یقبقح ینعمهک یتروص < وجا رجام > نآ 1

 رم یبیچ كه رف) دشابیم

 مه - (لدا نوتم ۰۵

 تسد دن دنا وخ هلحم ی | هلیس هدنسب ون

 مسا نیا ۱۶ لاس ۸۱ هدانش رد و هداد

 هدرک هجرت 4 تفغیشوخ نازاب رو اد
 كنه رف قطدش رک ذهک روطناسهیاو تسا

 دیمان (وجا رجام)ا رن [دباب رک ذل|قوف تغل
 هرایش رد رب روصم نارهت هلجم

 «داتس كي « یک ادابال» هک هد رک اهدا ۸
 یملیف ددیزابیارب اریخا و تسا ینامل ۲
 هرامشرد ابریثدزا وخ هلجمو هتفر ایناپساب
 یسیلگنایرتخداد < یک ادایال» نیم
 یلاکی رمارسف | كياب رالد والطدیماب هک هتسن اد

 هک یتدوص دد .تساهدرک دارف اکیرماب
 کی رماب هنوتساینامل 7 هل «یک ادایال»
 فورعم یاههصاتد زا ۳ هکلب هتفر

 هبهت كب هک تصا دیدج دنلیز ریازج
 ملیثرد یزاب یارب ادوا یسیلگس | هدننک
 هیهتدیدج دنلب ز رد هک « ناک دننک وجتسج»
 اد یو نآ زا سپ و درک مادختسا دشیم
 یامنیس اد ملیف نیا ۰ دروآ ناتسلگناب
 دهاوخناشت لاسما زیلاپرد وهدیرغ سکد
 نیک اهكج» نآ یلصاناکشیب رتهو داد
 نارپرت هلجم ۰ دنتسه«زنوج سیثلک و
 هحفص رد +۱۸ هداش نیه دد روصم
 لاحرد «تداوتسا نیلا» زا یسکهیرگید
 هک هتشون و هدرک پاچ هسالک هناک نددوخ
 سکع نیمه هطساوب «تداوتسا نیالا»

 . دش هتنریذ-بیدادربلیف یاهیلا-سک رد
 هکنآ لاح

 ترهذو تسا كروب وین یلاها )ا نابساپ
 تشب وناساکهیا رب ندشلدم «ادزا ]ردوخ

 ۱۲تن و

 رفن كي رتخد < تداوتسا نیلا»

 رد زور ره ینهیدروآ تسدب تالحم دلچ

 لوئسم هک یتاسسوم یارب ایرد رانک

 تالج هدلج یو ریا رب هثه رب همین یاهکع هیهت

 د رکسیم نتب وی ام هدنش ابمی لرت یاههاگشب و

 تف رگیم فلتخم یاهتسژ اب یئاهسکعو

 یناپمک ه وا دورو ثعاب اهسکع شبه ر

 هحفص نیمهرد .دیدرگ ریام نیودلک و رتم
 هتشون «لبتنوم اقیراس» سکع دانک زاب
 دد تسا یئایئابسا هراتس كب یوهک ,دش

 كيزکم یلاها زا الوصا یو هکیتروص

 دوخدوشک ینطو یاهمایف رد البق هک دشابیم

 تربب داب نیلوا یاربب و درکیم یژاب
 یاکیرما ملیفددیژاب یا رب ادوا رتسکنا
 را رت نیضرد ود رک مادضتسا «زورک ارو»
 دو دقعنمیواب یدیدج داد

 یبلطمرتهزمشوخ اهربخنیا همه زا
 تاعالاطا هلجم ۷۲۱ هداش ردهک تسا
 هتشون <نامرفهدو مایف هداب رد یگتفه

 هک هد رک اعدا مرتحم هدنیون تسا هدش
 دیس زنای اب هتشذگ هتفه «نامرف هدد ملیف

 شیامن اب دهاوغیم «لیمود ب لیس»و
 ۱۹۰ لاسدداددوخ یگلاس+ه نشج نآ
 تمسق> ملیف نیا هک هتشون نضذد ودریگب
 لیموداقاس هک مان نیمهب تسا یملیف 4مود

 ۱-هدا روطنیا رخآ رد ودوب هدرک هیهت
 هیهت (۱نوی زی واتس و هقی رب ملیفدن |هدرک

 نویلیم ۱۵> نآ یاهدوک دیارب و هدش
 یکییکی الاح . دئاهدرک حرخ «۱ دالد

 . میهدیم را رتتحب درو اراهربخ نیا
 رچکیپ نشوم) هلجمشدا زک قیطالو|

 یاهویدوتسا یمسر هییت ناگ دا (دلاره
 یولج زونه (نامرف هد) ملیف ۰ دوویلاه
 لبق نآ یدادربءلیف همناغو تسا تیبرود
 هکنیا أاناث دوب دهاوخن رگید هایکی زا
 درادلاس۷ 4 نونکا (لیمود ,ب لیسیس)
 ملیف شیامن ماگنهیی ۱۹۵ لاس ددو

 +و هو دوب دهاوخ هلاس۷۰ (نامرف هد)
 یباچطلغ كي نیا هک دوش اهدا رک ۱.هلاس
 اجود رد اریز درک دواب .ناوتیمن تسا
 تلع تسا هدش دیینات هتکن نیا هدایرد
 (نا.هرن هد) ملیف شیام نتخادن | قیومتب

 تسین لیمود ۰ ب لیسیس .نیصخنش میمصت لیل
 و تارییغت یضیبو پاچو ژاتنوم هکلب
 ءاسم تشه لناال نآ یتاغیلبت لئاسو هیهت
 (نامرفءد) ملیف هک اعدا نیا .دشکیم لوط
 تسایلبق (نامرن هد ) مود تمسق یلعف
 ناسمه ناتساد نیا هکلب دشابیبن حیحص

 اد هک دل ادیم مه اد

 زی واتسیو) نآ حیحص
 ] مدنسیون هکشیا رتداد هدنخ
 و نآ یاهدوکد یارب اهنت

 3 روص رد هدش حرخ
 ریدم میمصت قیطملیف

 در اروآ رب دالد نویلیم ۷

 یضعب 4: زاک نیضرد
 .م ییا دشادیپ جابتحا
 : نویلیم ۱۲ هب سسو
 | یفلبم نیرفک دزب نیا
 + لماک ملیف ك. یارب

 0 نآ یاهروک د طقف

 :ال نآ یاههنیزه هیقب
 ۱۱ دیسر دهاوخ دالد

 اب رغآ روطس رد

 نا زابرس ندش قرغ
 :دوتسا زا یتمسق راچان
 وص رد دندرک هراجا

 ین اپمک دواجم هک دراد

 ایف یارب نوچو تسا
 یاج ملیف زا یموع
 اپمک تقفاوم اب راچان

 یناپمک ودنیب داوید
 نیایاهنیمذ زا یتسق
 لیمود . ب لیسیس
 هک تساهتشادن یمو زا

- 

 | هک اد تن وماداپ یاه

 اک اهن ] زا كيره ردو
 ۶ رد « دشابیم ملیف

 | نیا نایاپ دد.دروآ
 هم هرایش هب مه

 اب رد ۰ می زادنیب

 سیداپ پاچ (دنوم
 ابی رقت دنچ ره هک
 و نآ رد هابتشا

 اف هک هدش هتشون

 نیرتهب (دداد

 رد ملیف نیا
 با هباجنیا زا)



 تک

 تک رشاب هک یناپملیت نلر
 ناتسلگنا و اکیرم

 زا

 رودک و
 ۱33 اسم «مونسمهشد ملیت

 هیلک قیدصت انب ملیف 1

 دنکیم یزابار « موسصخش » لر « زلون

 شیابن شرعیب | ون[ سک د یاد

 و عیلاورادبلآ  ینع:دوخ داد رارت
 » و ملیف هیهت مه (دیدلوداک) دوخ و دن |هدوب میهس ملیف بهت دد < نتاک فذوج»>
 .تسا ءداد ماجنا رگید تلاخد نودب ارنآ یا ادرک راک

 م

 نا

 و لیصا یاهرداک ردو ,دادقنو تی ون و تقیقح اب «موس صخش» .ملیف زا یندیدو
 ۳ ی رهاو یئابو س هیهت یا رب هک دهدیم ناش هتکن نیبه و ءدمآ ددبآ زا یلومعم یاهملیفتلث ابیرقت ؛تسایگ دزب ملیف هکنآ اب (موس صعخ) ملیف جراغم . دوش یریگ بلا یفیقح

 یلاجایف ن
- 

 هر شا 17

 ال نیم ]
2 

 اب درک حرخ یدایز لوب

 زاهن هتبلا تسا هدع]
 شی رم ۲

 یتمیق نارسک نا تا ۰ ۱ 4 5 2 کر و

:۱ : 
1 ۳ 9 7 

 (میع سوم)  یتس] واتس تساهدمآ هدرب یود ۳۹ نیت ۱ تک 9 هتعه نیا رد برعح ملی 1 ۳
 هک .تسا یسک نامه یو و هدش هتشون روطعب ؛ملیف یلخا دو یجواخیاه هنحس 1 یروطبن میز . نا ۴ یسگنا برس سد 0 5 0 هدنیب 7 )9 ) ِ ۰ یرادربملی

 گم وا هو ار یوکیوق یساول ی ملیف هد» هو زج مایف نیا ۱۰۹ لا

 ۱۱ یرامبرم
 مسیلالر یاداد تیح نیا زا و هدش هیپهت

 و هیهن میقتسم لوئسم «دیر لوراک
 31 2 < موسصعه» ما ینادرک را

 ناتسلکن | یامنیس هک تس
 قوذو ربک كيثگت .دراد ر

 هجنپ» فو رعم
 دوخ هب ون زی

 نسن [ زیمز رط .دوب امنیسن
 لو راک » یاه ماین ژاپ وک د و ناتس

 هر ذل ۲ یاهراک هب یدایز تهابش
 دشا (دید لو راک ) راکیهاشهک مليف نیا " " ورک دیهاوخ تقفاوم ی نبیدقنم هدیقع اب نیقب ۰ دینک اد وا ملیفنیاو هدید ار «تلاد لیق هچلاتچ و دناهداد 1 كاکییهد رفل ]| روا هکی دو وراد 1 ها اکریه

 گیدرفن ود وا ۱ رج
 دن ۳

 اشام

 ۲ام

 ی

 دش ابیم ( كين رلسدی وید)ی رگ * ر روا (ادرو ردناکلا و اهنآ زا ی تسد زی ر
 ی 

3 3 
 و اپیئامنهاد یضعب و یا ظ و

 ز هلعقن زا ی
 ریزءراتس ود نداد ض رق رظن ۲

 رودقبلا یتح شیاهملیف دنک یم یمس هک تسا (دیر لو راک )یاهداک تایصوصخ زا رگید یکیمهنیا .دشابیم دوک د تلاصاو

 ار ۱ نتاک فزوج و یلاوادیلآ ۱

 یدرم ) ۰ (نوتبا رب هرخس) «(دوشیم هداد
 زا و هتشاگن ار(هثداحنایاپ) و (ام ثیب
 مامارگ دوخطسوت زی ملیف یوی دانس.تسا هدخ هیهت یفورسم یاهملین ابنآ یود
 یاداد ناگشیپرثه نیا . دن راد تک رش دراوه رورت -رگییدوه لب - نت فرج یلادادیلآ - زلو نسدوا نوچ یدنمرثع ناکشیبرته (موس سخش) ملیف رد تسا ءدادماجن |( زا و نس دو ) كیک ابا رت[ یل زجروما یضعب طقن و هدیدرک میظنت نی رک
 دیاب .ملیف نانامرهق هک دنتسهیتیلم نابه
 «یلایلاتبا-یلاو «یلاداناک -نتاک فژوج لای رمآ زا ونسروآ ینع.دنشابهتشا»
 هب وا دیدش هتالعو (لوراک)میلس وذ نام دود مه اد ته .تسا سیلگنا دراوه رورت و ؛یناملآ - رگیبدوهلپ
 . تسش اد مسیلائر

 ردق] اریز تشون یاهزات هنکن ناوتیم تمحزب ملیف ناگشیپ رنه هداب رد
 یقاب یزیچ رگیدهک تسا مدش هتشاگن ربخ و بلطماینآءراب ردیردقبو دنتسه روهشم
 ۱ دو هتفکأت هدناسن



 راد وین ها
 تله و هعولاسد

 ی و وا تشون رس اذپمم ۰ درک
 هب هتسب دوویلاه زاسلیقو هصاقزن

 هچ «نیل وتتسن دا» یضاق رظن هک دوب نیا

 یم هک دوب (تدونیرش) رتخدنیا
 اد ورن وم نیلیرم یاج تساوخ و دریگب

 یضاق دزن روناس یارب ار وا صت دال

 اد وا هک یناک .دندوبهدروآ هاک داد

 و هدوسن ریگنا توهش ست رماجت اب مهتم
 هدیشک نایب مه ادهاک داد یاپ هرخالاب
 یاداد هکلبهدوبن یل ومعمصاخش| ۰ دندوب
 توکسلاقح نتف رک یا رب مزاللیاس و هیلک
 شیامن نایاب زا سب « نیل وت» یضاق , دندوب

 : تفک و درک یاهفرس رکیدرابکی ملیف

 فلاخم هک یزیچ ملیف نیا دد نم

 و درادندوج و ؛ دشاب هععاج مفاتع و تفع

 هدز ترون یرشهب اد تمهتنيا هک یناسک
 وابكي «.دیشک هک احم زیمیاپب دیاب دنا
 داتفا هلتب یچراکشو دشضوعنرو رگید
 و هس هجرد دیارج ناداگن ربخزا یاهدع

 نیقراس زا هتسدكي وزجهک رگید رفندنچ
 هب مهتعاد (تدونیرش)و دندوب فورعم
 هب « دندوب هدرک روعو تخل یاهصت رماجت |
 هسلج ودیکیز| سپ و دندت|وخا رف هاک داد
 تاماهتا زا ترون یرشتلا ربب مکح ءاک داد
 نادن زب وا یاجب صاخشا نآ وداد هبشنم

 , دنتفز

 هلابند تقبقح رد كچوک هیضقنیا

 دزادنایپ طوقسهطرورد ار«تگابارید» دوب كيدزن هک یسکع

 ۱۸ هحفص

 ااقحد اه ناتالراش تایلبع

 | تسدنیا راک . تسا دوویلاه
 ماهنیا ۰ سا هداس لاحنیع

 واتفا (راک هنهک ان ایحا ای) راک
 :رتمو دن ریکیم دوخ قیقد رظن
 5 الکتترم اوئیب هدرمردام

 هک دریک رارق یراجنهان عضو
 ,اسنیا زا ۰ دندادرب وا ذا یهجوت
 خب لوا . دوشیم عورش اهنآ
 وا زا و دنیوکیم اد نایرج

 دنهاوخب لوپ هچرهو هددوآ
 | رف یللاسو ۰ دشاب ی.یصمو تخس

 :تسرد نیا و دوشهتخید وا

 ادندروآ دوجوب (ترون یرش)

 ی كيرد هک دندرک شیپتمو
 دعاوتو روساس نون اقدودح
 اد ماجنا یزیکن | توهشصتد

 هک تسین رک ذتب مذال
 تسدودروخ كنسب اهن[ ربت

 نآ نده ریگتسد ..دنتفیبمه
 اویلاهرد نونک اتهک تشادرپ

 ارسا نیا رگید هک الاح یلو
 ۳۹۱ یرک ذ مهامهک درادن

 او شیپذادد نایلاس
 1 یاهامنیسرد زونه « تفد
 دا رد ۰ دندادیم ناشن ادوا
 | ددو ءدرک یزاب دا زردامتخل

 هتشک ملیف 0 هل

 ۶ دلت ۳ شرهوش
 راکتیانجدن اب نامه هک ادیکی

 کات و
 هجرد یامنیس كيرد ادملیف

 ۱نیاردد درب ادوا یوربآ هک
 ب یدادرارق ریامنیودلک ورتم
 هچنانچو دنک یزاب (هرب زجلا)
 ثددو دمآ یم درا و همطا وا ترهشب

 هاب یناپمک یفخمنیدومام اذل دشیم



 َت هو

 قی رطنبدب (هسلخ) ملیف می
 دشص الخ نآآ تب 5 7 زر[
 روب ز»م دن اب ی 5 1 ده و ری
 یاه هداباک زا یکی رد ۱ د را ٩
 ریگلفاف ۰ اکی رسما یام تا

 هظحالم هحفصنیمه رد

 رگ دل |قوفدن اب هک یلع۰نب د,
 هک دسنایادت نم  ۱
 -قحوا زا هجیتلدد وهدیصتر داز 1
 هداداتسد روب زم سکس هک رنو را ی ثکاا

 اربد)و دندرب یب نآ ندو لا دن

 شادگ دازآ ار 3
 ورمودرازساب یمایف رد هک یمتومیر لی 3 دم شیپ ( دن | ریمنمداک) یار نی رج نیم

 هیبش هک دادماجن | یصق ر یا هنحصرد

 -.قح وا زا دنتساوخ و دنتشادرب

 و تفرا راب ريز ادن | ریمنمداک ام

 یناپمک داویدو رد یو« ابش ادروب ز
 « دوشل هتخادرب یلوب رک | دنتفک و د

 رابنیا .
 سک ون یناپمک ادون اریذ ددوخكنسب اهنآ ٍرت

 هحبتن رد و دادراشتنا ارسکع ی ۱

 یماندب هطرو رد طوقس ر-طخ

 دشدهاوخ رشتنهاکی رها رسان رسرد

 ۳۵ مرامش

 تفابیااهد ۳

 ءژات(دراهگ تلوب) یعت
 لوتان ])قافتاپم ۰ ءار ۳ نافتاب یثکیدوب

 لادوک )ملیف فدرعم نادرک داک (كاوتبل
 ص ,اس)كرزب نادوتس رب (رام

 ندرک ادیپیا رب یرفن ود + داتفا زی ورادگ تلوپ,راوشوک نددوخ وتفد ( سو رب
 تي هظحل نیا رد ودنتفد ری رب رب

 باب ا:| هک كن رز راگن
 :نیا ذا تشاد

 هطبار هتسد نآاب ۶
 اهدا و تفرک یسکعهرظن

 زا رت شعاقیمک هلئسم اجنیا رد , دنآهدوب رگیدکب ندیس وب لوذشم زیم ری ذ اهن / درک
 دادیم ناشن یبوخب سکعارب ز دوب دیه

 ,وراذک رگیدکی بلیوورببلاهنآ ه
 راک ]راک رفن ودب واچان كا وتیل لوتاب 7 .دنا
 ود رسکآ هک دننک تبال دنتسلاوت دایز تایحزژ] سپاپ؛ ]و درک همجا یمیصوصخ
 دنهاوغن رداقدثن امب ریم ریز لاحنآب رفت
 هاگ داد هجیتن ردو دنسوپپ ادرگیدکی دوب
 دش مولمم اهدم و داد اهنآ تلاربیآد
 اکع ءداس هقح كي زا كن رز ساکع هک
 هفح نیا لیصفت اقافتا) دوب هدرک هدافتسا
 دادنب دزد ملیف یاههقح هحفصرد یساکع
 شیپ «اعدنچ .(تسا هدشيرد هرامشنیمه
 ووبهدرک ترفاسم نامل اب رتدراک اوا هک
 -روک )ناب ایخ رد مقاو (وسریسا) هناک رد
 كچ وک یاطخ كي ین اب رق نیل رب (مادنتسد وف
 سکیهدوب رضاح اجتآ ردک یساکعودش
 سکعنیارد تفرگ یوزا یهجوت بلاج
 «داتنا نوریب بشنها مپ زا یو یاهناتسپ

 هتفررانک شیابیورژا زین نهارپ نمادو
 رازهکی غلبم تساوخیمروب زم ساک ,دوب
 یوامادنک هسیک رس اد رندراک اوا كرام
 هجیتن رد و درک همجارم اکیرما لوسنک هب

 درک اپبیبیجعیاغوغهک «هسلخ» فورعمملیفزا یاهنحص رد

 ۲۳ ۳ ده #

 ارتفاوتمت | زا زین«ثرویرش»
 دنامن بیصل زیپ

 هثبلا .دنتخاسریگتسدار نانالراهساکع
 یداکسهیئاکبرسا دناب نآ اب ساکع نیا

 اهنآ مادب دایکیربت (نوتیپاداب داب)
 رص سکه داکتیانجدن اب ناساکعو داتفا
 هلشبءاگ داد تاضتلوا هلهورو هک ندرک ۱ ژان ومیروط هنهرب هشحاف كی ندب یورا را
 ] . یدندباب سکهسیاقمزادعبیلو دندتفا
 مولعم «دندوبنزهک تاضف زا رفن ودطسوت
 دادن یساسا و تسا یلمج سکعنآ هک دیدرک
 تتسه ناهج مدرم هقالعو هجوت دروم هکتبا تهجبدوویلاه ناگشیب رثه « تروصرهرد

 داقتنا ربتفده و اهنانالداشینابرق هشیمه
 یمنافتا رتسک و دنشاببمنایوک دب تست و
 هک طوق یلکباهنآ نایمز| یسک هک دننا
 و هجدوپ اب یدادربلیف یاهینابمکاریز

 اهنآ رس تشپدحا ءوکلثمنارکیب للاسو ۳
 » دنتسهماند هداآ وهداتسبا

 ته



 دشدهآوخ ذاضتا یضتفم مریصت

 امویشدآ ردوتسکشل ترب یک داوناخ سکع

 . میرادن ناب یجابتحاالعف و تساناوا رف

 هرامش داهنشیب هبژیل نفش هشیب رتهیارب

 نیاو هتشذگ . دلامرف همجا رم امهزام#

 نا رهت هناخاشامت رد هبناوتیع ار میهب دمت اخ

 اددوخ یاههمان و دیرراب رب اعت اب ۹

  دیتسرفب
 0 2 ۳ هه

 - نایسناوآ تناژ ناگ زیشود

 ِ یفا رش یدد
 كارتشاب < نونپ رتخد > مایف - ۱

 هداد شیابن ناربا امنیسرد زمابلبورتسا

 توهجنی اباد < میک ۲

 تبسن نآرد هک دندنادرکزاب اکیرما هب

 اهیدنه هب
 وضع و نیه وت

 ۳ دوب هدش

 لاححرش
۹ ۳ 

 وکتارق )

 و ( اول

 یفارک ویب ) هحفصرد تب ونب ار < ونک ک زیج»

 دبن اوخ (ناکشیپ رذه

 تلاط وبا هلادسا یاقآ

 امش هنالع دروم ناکشیپ رنهزا --
 ملیفود - ۷ تسین نارهت رد يليف العف
 و ( نیمزیور شیامن ی رتک لر )

 زپئاپ یئاملیس لصفدد اد ( ودهریموس )
 اهیناپک نیاذآ - ۳ داد دنهاوخ شیامن
 , تسیت تسد ردیا هزاس: ربخ المف زیل

 نایداشو سیل آهزبشود
 لاسما نیمه < خلت جن رب» ملیف -۱

 شخیابن رگید هام ود یکی ات دیاشو
 ینوت سکع - ۲ دش دهاوخ رارکت

 نونک ات راب دنچ تكريد ناج و سیترک
 هک ارامش شهاوخ یلر هدیسر پاچب
 یامه هدامش رظتنم اذل درک در دوشیمن

 . دیشاپ هدنپآ
 لابقا هلاتردق یاقآ
 ام هلجم نانک راک تابحزهب تبسن هکنیا زا
 و دونشوخ دایسب دیا هدرک هقاله زارپا

 صعف نآ یدنمرذپب - ۱ میتسه رکشتم
 - ۲ میرادل یا هدبقعو نامیا نادنچ
 لاس دنچ نیا یارب یلاکیرما تالوصحم

 تم جیب

 دراو یاهاشیس هکدسریم ناریاب رت رید

 هژات ملیف ناربا مدرم دنهاوغیمن هدننک

 مهاد < بش نیرخآ 2 ملیف - حدنئی هب

 . دیشاب نتمطم .داددنهاوخ شیابن هرخالاب

 یحلاص زیورپ یاقآ
 همان رب مانب هک یکچوک یاهتسق

 رد دنهدیم ناشن اه ابنیس رود هدنیآ

 هیهت ماکنهو هناک ادج الوبعم کی رما

 ریاس دد اما دوشیم هتشادرب یلصا ملیف

 نامهیود زا « ناریا هلبجنمو اند طاقت

 ۱۰ ددرگیم ادجو باختنا یلصا هخسن

 هحفص رد زن < نارکاک وبتسا د

 دیهاوخ انشآ ( ناگشیپ رثه یفارک ویب )
 . دش

 ۲ نا ریمش ( نیکتلگ هزبشود

 هک دیسررین < الب ازیدام > كرم زا
 هک یناک داتسنآ - ۲ ميربخیب مهام دوخ
 و هن راد دوجو یکته دیا هدرب مان

 یاهملبف رد یزاب زا ناشهمه هلا اشام

 هداتس نآ - ۳ دننکیمن تلفغ زین امنیس
 نامه دیه هرامش < ۱ كند یتروص د

 یورارواسکع لبقهدابشه-ک تسا یسک

 . دیدومرف هظحالم دلج

 1 تصنورضا

 دوبشخب كي رفآ و انیت ناگ زیشود
 زمایلبو رتسا هک دیشاب نئیطم -۱

 ملیف دنچ زاو نسدوا زا -۲ تصاهدرمن

 < هایس لک >:« تبکام و هلجنم
 » یاهگناش مناخدو «هتشذگ تا رطاخ>

 یاهزات ملیف - ۳ میا هدید نارهت رد ار

 نارهت هب < رتسکد ینوتنآ > زا هک

 و دراد مان « زینک و دبک نتییاک> هدیسر

 -( داددهاوخ ناشن یدو زب | رن [] سک داینبس

 < سوه مانب یلاومارت > ملیف شیاد
 ابنیس یلو دش دهاوخ رارکت یدوزب رب

 ۱ دو, دها وضن نآ هدنهدشیامن حات

 امن ود فراع یاقآ
 اندکی امشهنامیمص یاهنیوشت زا

 ۰ میدا زکسابس

 نایداه زی ورپ یاقآ

 هلب ودملیف نیل وا ۱۳ ۲ لاس دد-۱
 هیک رت دد «یدارف رتخد» مانب یسدافب

 داهنشیپ هب-۲ دشماجن |ناشوک رنک د طسوت
 رتسکنل ترب-۳دیلام رفع وجرهرامش نیمه
 دلوتم ۱۱۱ ددددوف نلک و ۱۹۱۳رد
 یاقآ تاقبامهرلاد لوئم - دن اهدش

 ار رک ول دا - ه تسا تداچک | تربود

 میل وتب امات دها وب

 ادشا وپ و میتس رغب

 می مک

 زا زع سحم یاقآ

  ترب 1-۱
 او یبوذج یایر» نز

 لر -۳ دنتشاد

 نیرک دراچیر | رعص
 + اد نیلن لورا ملیف
 یاهبلیف یلو درک
 باک ؛دوهنب ور «نا دژ

 ,دن رتف و رعم هیهذژا وا

 زی هتشرف هزیشود

 ۲-  تسافارگلت

 ۱ دنناوخ تلق یلامنیس
 ؟ود نوویا تشذک رس
 های وءدش پاچ هلجمرد
 وااه دوشک یامنیس -(
 و نسامم مادک

 هدهمب | راهن آ نی رتپب
 اب ام هدیقبب -

 + تسا هدوب

 هرا و ناپاق

 «لنشا ملیف - ۱
 )ایا و دشدهاوخ
 العف «هخرچود

 .ددوم ناکشیپ رثه
 1 رک ویب هحفص رد

 اید لوصحم نیرخآ -۳
 اب ششب امن هک دوب لایخ
 شن امن هدامآ یاهزات

 فد وب یاقآ
 یه, جرم

 ی لبت یاههرایش



 هدادیک زات ۳ ۱
 ملیفدد هک ی
۳ 

 ؛ هدش هتف

 یبااج و یاه هنر

 ب ابیاهت آی س و تسا لکشم را
 هک یعطات هدیاو تبثم هب

 تسا یلوج هنداح ناوج

 اهناتهوک رد ۱
 ۰ تساهد رب رب

 رارق تیقعت درون
 و ک هبایل روا هک سانگ هف
 یتخس رسزآ ردتنامه ۳

 كي رتناعورش دنابیم دنمء

 نکخ دومأم نیا هک تسا یتتو ز
 ار یتسد رب و تخسرس مهتم دهاوخیم

 وناتسمژزوسناج فرب و «ز

 هاگ دادمیلست اد واو دناسرب
 و رکیدکتاب رفنود نبا همجاوم

 و لامش یاهتن
 یبلاج ناتساد امرس و فرب

 شزراندبدژزا سپ طقف هک درد
 اد دیهاوخ

 یب یاهئابایب, زا اب

 یاهف رب نایم ردو بطق یامرس دد ۳2 ۱۱9 متخ» یقیقح یاه یداد ریملیف رگید هجوت لبا۶
 زاو دراد لاعشا نارازه

 نآ عناوم ینیب شیبد لیاسد

 هب ندیشخب عونت یارب ب
 رد ًاصوصخم فرب دیفسو "
 مژالیاوا رف تقدو قددم زاد ۲ من 2 ز ریرا»

 ۱ یاب
 ی هحپل و ر» 5 رم ناغتا * اغ ۳۳ تاون

 یصوسخم فلطا تسا هدر ۳ ل
 ]ر را شزرایب یاهیداب4 2 رو رد

 مداد شیابت وا زا [ریخا 4
 مو رابش

 کی

_# 

 | دانتتتارکید یفرط زاو ت

۱ 

 أ

 دنکیع ناریج هدش
 یلاع رایسب هنعص دنچ یدادرب ملیف

 هم وااپک رگ یمبج هتسد هلمح : تسا-
 هچ مطالتم هناغدور رد یلارقیاق یاه
 ژاتن وم ظاحل زا هچو یدادربیلیف رظن زا
 بوصمملیف یاه تمسق نب رتهب زا نویسک 1 و
 دنچ (لامشمشخ) ملیف هپ هجوت ۰ دن وشیم
 الوا ۰ دنکیم راکشآ ی ب وب اد عوضوم
 و ویرانس كي ةب حایتحا بوخ ملیف كي
 یلییینچ دد ایا ۰ دراد بلاج هژوس
 وقدز)و نیل زئو لیجت هب یجایتحا چیه
 هشیب رثه ًاثلاث تسیل زاوآ و صقدو (قرب
 و دن رگیدکی موزلمو مزال نادرک راک و
 نکس بوخ هشیپ رنه كي هک روطنامه
 ملیف كي دد ندرک یزاب هطساوب تسا
 دهدب تسدژ| او هوخ تیب وبحمو تیققوم
 نادرک راک كي دابتخا رد اد دوخ رکا
 هچ رد دیاب هک دنادب و دراتگن توخ

 بسم اهتیس ژان
 [ددجم اد دوع شزرا دنک یراپ یلاهملیا
 یتعیدوویلاه بار .ددوآدهاوخ تسدب
 اکب رم۲ هداف نایچاشامت یارب اد اهلی
 اد اهن[ هقلح لوا هجدد ردد دژاسیم
 دد یملیف نینچ نیا ربا دنگیم تیاهد
 هدروابل تسدپ ینادنچ تبققوم روشکنآ
 متخ)گیلاح دد تسا
 .دیدیاپارن ۲و تسا

 هتکاک هلعحش
 هک دینزب سدحدیناوتیم نآ مسا لا

 <« ید لدتیاهسایف فید دزا ملیف نیا
 لوپ) یارب ًاترصاری] هک تسا هوریلاه
 .دننکی م هیهت (یذاس

 ابینز ۰ شیپ نرق كيناتسودنه رد
 هکچو خرس لتش وبیرفو تیجع سابا
 ردپ ماقتا ات ددادیمرب ناتط ملع بس
 یسیلگن نوشت ..دریکب رهشمک احزا !ردوخ
 یجنم هشبه ابتح هک مهیترشدنه یناپک 5

 عافدیارب( ۱ هدوب تفیقح و قح یماح وافض
 تیابح ( هلعش)مت اخزا تلادعو یدازآ زا
 رد یتاونس یوگلا قبطزاب و دنیامرفیم
 و دوشیم هتشک مسلاظ مکاح ملیف رخآ
 ءاب)

 یب وخملیف (لامش

 وووخ۱ه4تسب ته ( زل تب

 دادرسارهیرک هک قالخادب (ا) كدوک هس نیا میدرک یم اهدا ام رکا هدن |هداد رسا و

 (یلنیدید ) « (ریویلوا سنرول) زجب

 ص شیپاعدنچ .دنمرنه هسنیالاح ره رود .. هرضسم درک ٌ ی و 2 دنمرثه ثیح هیه زا ردقیل اع ناکش ۳" دا شم اب اداهن سکع |ذل دید رک یبن
 شقت رد

 تن اب طوبرم الاب_ سکع هک

 روابدباش ؛هنتسبیرگید سک (یک ی لاد) و
 نیا هینادب ات میاهد رک همیوضیلاذک

 هچ و دشاب تلمام لر رد هپ
 دن داد یکسعضم

 هل

 :>ووووووسوخ 5 ۳ ۳۳۳۲ ۳۳



 ؛دس وبیعا ز لحءم ی
 و هناهفک [ررکم +

 زمنیف نام رهف یأاح هفت ما و

 دین ز اجنیاددو تسا هتف رب

 دناودیم بسا ودشک

 بوختم و بولتم

 دنا هتشادن رظن رد ملیف نشخورف زج

 رطاخب یزیچهک ره و ءداتف

 دوجوب یبیجعاع رغم و هدرک مه رس هتشاد

 تفاب ناوتیم رو هک

 یلابک ارچ هک تست
 زیچ هبع

 نیا رد ایم
 شزرایب یاهملیق نتخاس صصعتس

 طان تسا هدومن هیهت یملیف تینچ؛زاسل وب و

۳ 
 میملک

 ناک دنهد شیامن و ناک دشنک دراوژا دیاب
 مدا زهكب هژادناب هک تساوخ یملیف تن
 رک ]9 ییم درع تبع کو
 اهن[ < لوا هجددیامنیس و هب هک ینایجاشابت
 (هتکلک هلسش)لوصا نیایو رد .دنشاب دن و ریع

 .تسین ندید لباق
 تحسان وج

 دیاب یجراخیاهیلیق ناک دننک هلب رد
 لب اق یملیف همههک دنیاین هجوتع وضومنیاب

 ناژرا هک !دیملیف ره نا وت یبل وتسی ژالب رد
 تف رک رظن ردراکنیا یا ربدنیامن راذگ اورت
 هب رجت نودب هک تسا یمهمزاک ملیف ژالب رد
 تاعالطا. دونمادقا نآب ناوتیمن عالطا و
 مزال فرصت و رییضت نیا یارب هک یا هب رجت و

 هظحالملب ات و حیسورابسب دوخیاجرد .تسا
 هکتیا زا هتشذگ رییثن نیا هن رک و تصا
 ربتاکن «دوشیمن بوسحم ملیق یا رب ,ینسح
 . دربیم نبزامه ارنآ هجوتلباقو هتسج
 تارابعو تاحالطصا هیچ رتلوا هلحرسرد
 هتف رک تروصلماک تقداب دیاب ملیق تافلو
 تابلک و رواکل ون و تاییداهب مجرتمو
 ایناث دشاب طلسم الماک نآ ءرمزور لوادتم

 ینادرک راک رظن تحت دیاب دوخژالب ودلمه
 اتشآ راک یابقلاسب لقا دحهک دریک ماجنا
 مزال تالیهست مورل مقومرد دناوتب و هدوب
 دنک یلامنهاد زنی ریاسد ددوآ مهارف ار
 نایب نف ساس ادی اب مهرواب ودو هدنب وک اثلات
 یادص یادادو دنادب اد نویسامالک دو
 اهنیا زا هتشذگ . دشاب حیعصظفلت درک
 تقددب اب ملیفیاهادصریاسو توصطضر»
 رادرب ادصد دوشمد رب راکب یدای ژهجوت و

 نوج)اما . دشاب هتشادیفاک تراهمو هب رجت
 ملیت ال ود رظن زاهکنیا رپءوالع (تخس
 یداهملین كب اساساهدماین رد بآ )| یبوخ
 یدادربملیف زج هک تسا یلایلاتیا لدتپمر

 ناتسادكي ...درادن ی رگید زیچ بوخ كن رو

 یورو دن اهدژما رد هد رنآبهک یدک هی

 .یاههنحص هویت و هتکت و بلاج تبقمیه هتفررم
 ادلییکتت و ذاغآ هنملیف . دوشیمن هدبد نآ رد یوم

 انیل]) یداکتبا نادنچنآ نایاب هن و هراد یجیهم
 تایلک ردقن ]مهنآ هجرت رد تسا بلاجو

 و ودح زا هک هدش باعختت | هب اشتمان و سون امان

 یلیخیداع صاخشا و تاهد مد رم تهعص

 و هنایماعهاک تاملاکمنتم
 ایا یزاب ز

 هک دننک یم تبحص یصاخز رطب مهنانک

 , تسا رترود
 كب مه یبدا ویباتک هاک ۱ -ح

 ورادن بساثت گنه مه مهاب هج و چیهب
 اناضم

 ملیف رگید صقن ۰ دوشیمن هدیمهف تاملک
 هن ابش رظانم زا یضمب

۵ 

 و هدشن تتدمهیداد رب ادص «

 تست رون درومرد
 رود رد بلغا دحزا رتشیاپو رث نشو ر یداعدحا یلوخ

 نر بسانتمه اههتحصروت تسا كيرات موزل

 "لری دننک یم تک رح فربرد دون نالب ندشض و عابدح| رنآ ردو دادن
 دیو دنکیم روصت یجاشامشو دوشیمضوع یلکب

 برود یولج طقفو و اتنوم . سکعرب وهدیسرحپمب یبشهک
 :تک رحزاداب هک اجن و دوج واب هک تسامه زد و ,دیچیب یدحب كوا اید
 هنابت وتسا كنک وموهفمان ملی ندش هلب ود
 رتشب زین یفاضا یاهژانسررب وهباشتمیاه

 ملیف نیا هصالخ . دن |هدرک شوشفم ارملیف
  تسایلابلاتبا 4 و ۳ هجردتال وصحم زا
 .درک رظنف رصناوتیم نآ یاشابتزا هک

 ۰ ال آ
 رد هک تسا باذج و ناجیه رب یملیف

 هطساوب و هدشهیهت یداتسا و نوذتیاهن
 تلاصاو نآ لوا ناکشیب رنه بوخ یژاب
 هدش هدادنآب هک یلحمساخ كن رو اههنعص
 دهدیم زا رق رث ات تحتادیچاشامت الماک تسا
 صاسارب (لامشمشخ) لثمانبل 7 ناتساد هنیمز

 2 یمفاصاوه و عطق مه
 سا هدزوخ تسد و هتخیر

 كو رتم هار یا هقطنم
 اما .دشابدنا وت یمن

 هشم یاهیتو ساسحا
 تسا ینغبوخ ناتسادو

 لیمکت یا رب هک مه یعونصم
 باتق رون زا هکن ] رب هوالع زی

 ؛دشیداد ربملیف هنحص | اجنیا رد اهتنم هدش هدرا دک یناتسهوک :فالتخا زین مهب تبسن | رظانم ویناتسمز یاهک الوک و امرس وفرب
 دوشیمنایب یجقاچاق رفندنچ تشذگ رس
 هنارن و ایلاتیا نيب زرسم رد هک
 ژانس رب و یلصا تیصخش , دننک ی تیلاعف

 را رطضاءادزا هک تسا ینذ رپ ملیفلوا
 ,دیدرک نایچتاچات اب یراکسه هب روپجم
 هداجز| یمدقات شوک یملاحنیعردو تحا
 دانوو تفع

 ندوب كيرات و

 ؛ك رالک زل راچ

 یاهملیف نیصصختم

۰ 

 راد ربملیف صصختمناین اطرا و كاهاو بناجتیا
 » ارم یاهراع هن وبن وهتشاد هتشدنیا رد یدامتم هقباس هک #

 رخآ و دیاهدومرف هدهاشم زاریش زا یرتخدو دارم
 هادحختسا بیترت یارسب جایتحا تروص رد ۰ مشابیم 8 رد راک بلطواد ؛ تسا هدوب تداوح ءارراپچ ملیف
 . دییامرف همجارم

 نایاطرا و كاهاو 8# ادتسد یناو ریشهچوک رخآ - یردان نابایخ 1
 [ )5 ز زلک از ک 10 ٩ ۱ ۲11 و 0۷



۱ ۱۰۱ ۰ 
 ازد رد ب ول ۳ امئیس ی من نم وا

 ۱۳و و هر هقیرط ه

 بو نناهج ۳

 ووبجماهابنیس نایحاسد 7 ۰
 1 ندمآ دوج و

 يوکسامتیسیاههلیف شی ام ۹
 2 ومو هلجمء زامشن ۳ و,دعن ز 5

 3 هک دلا ره مایف
 ول قفس

 طس رد هک ,دیس ز پاچ ۲ جیب اید پون ۵ ۲7 نام امنیس یاهتلاسهادمت زا یرامآ «تساهدیسد
 ربزدو 0 اس

 ست ِ
 یا و اد, عالط

 ٍِ ؟تیم هک اعیرما روشن رد ی و
 هقب رطنبا رثتب 1

 وصخ ِ ۲ اف داتفه یدص  مه نسلاح ۱55۷ 3۳ص ۰ تسا
 تیجنی دب وواددوج و پوخس امنیس یا ِ ۲

 تنارتاعرلوا هچر اید تلامم مات رد هیوت بو
 ۳ اوانسیا ردهک ایلاتیا روش سس داد

 سس وا رضاحلاح رد تمج
 دادمت هدوسمن یدایژ ی-قرت نا یاسی
 ورادبوکس امنیسصوصخم نلاس ۸

 اراد ایتدرد ادمودهتررم ظاحل نیا زا و
 ناملآ دوشک ایلاتی|واکی رم زادمب . دشابیم
 2 و ۱ ۰ ۵۲ هک تس

 .درادپوکسامتیسنلاس ۵۶

 اهن و راتس

 اتلگنا نام

 ۲۷ )دانا - ۷۲

 ۳۳ ) كيرل

 تسا,دش ۶ وهلع
 هدوج ودبأش

 دشاباه
 (۱۳) لیدوب

 ٩) .)ناتسودنه

 سیو )٩۰( ایم واو
  -۸ ۱وویاک - 1 )ال وزتو 1+

 ژو ر-( 4 ۲) كن وک كن وه رهشد(+ )دن الف

 و( ,)لیلارسیا- (۳۰)مایسدوشک -(۳۶)
 مس و رک

 رباس رد . (۱) هیک رت دوش هرس 4

  ۳ 4 یلا كي لقادح مادک ره زیل اهروشک
 دزاددوج و پوخس ناس



 1 امنیس وراتس )8 یهیگ آ

 (یناتسبات نلاس) امه و سک میس رد بشما

 ۱7 کت

 یلاعزا ۳

 جیوه د نیرک
 راکهاشنیرت

 ملاع یرتهیاه

 یملیف  امنیس

 ۱ یامنرس تحنص هک

 هب ناتسلگنا

 راشتفان]د وجو

 لا ی
 تسا



 تایهاعز

 1 تسل رد
 تس رد ول كب ن* منا ۳

 هتشاد رلل هدزاود یاج ۰

 شش ام یاهرل ات _
 ژل ود تسا نکیم «

 .دب ریگب
 و تسیل نکنیم . ملاخد

 مینیششداذآ مهدود هم

 نوچتدوص نیا رد - سو

 9 داد یول تین زا دیاب 1 3

 لای نت
 میدرب اجک یب تسب ددژل تك هک هدیمم

 ۱ عامحب دیربب ف
 !]قوقح سرد سال ,.
 هکسشیازاسپ یسایس داصتنا دا 5

 هدافتسا و هیامرس هاب
 سرد رد اد دود

 یناموت و سانکسااتهد .شابدوز سس دزد

 طعف هدش ماعتیناموت جنپ - شورا

 ۲ میداد(نکلاب

 یکی هک «1فاق» یاق] زا درک مامت
 دیسرب «دشابیم روب زمسالک ناد
 راکب صوصخ درد یلاثم اش تسا

 ( دیل زب هرهبیب یاه هیامرس ندرب
 مسبت اب ۱93 کف یمک < فات د

 یردارپ هکیعتوم - تفک یزیمآ تنطیش
 ملیفكی ندیدب اد شرهاوخ دوخ لوب اب
 ۱ درد 9 ۳ سرا

 1 زاوآ یادص
 ی-لیخ یافآ كي ینشج سلجم رد

 نم :تفکش کلد مناخ هب مرتسمو لو
 ردقن] و ماهدینش ار امش یادص فیر*
 ناموترازه غلبم مرضاح هک مراد تسدد
 7 مونشب ارامش یادصد +

 شکل د یلوپ ۳ یرتعم هکتيا زا

 ک ادیب
 ۳ دری ودیلیخ دوب هدر ط

  دیامرقپ تقورم « مرضاح هرس
 ۱۳۰ داد باوج لومتم یاس 7

 درک هنافسا
 ۱ تسا رک نم سو

 زود اب
 1 9 3 ار زاقب

 سر دنآتسود زایی

 جو رامش

9 
 .دندوب ندیشون یملوهشم ید تب

 زاسالیک دنچ ندیشوا ذا سب یاب ۰
 تم شقیفر ۰ دیژرو عانتما ندیشون

 هند تیلوا نیا ۲ .دوطچ : تفل و دخ
 .یوروشن وتو متتیرقرع نم هک تسا

 . مووخب مناوتیمت هلب - یلاقب
 رگید سالیک كي -
 تلاد رطخ تسین نکسم تدوخناج -

 (یداد تلاسک؛ ارچ « رخآ -

 ابهتنم « تسین میزیچ هن - یلاقب
 ءارب زونهو ماهدرک ضوع ارماهناخ زورما

 ۱مادرکن تداع تسرد دیدجل زنم

 !تسپ هلیس وب
 یکی ندیدیارب ناگشیب رثه زایکی

 رتخد تفد شل زنىپ هلجع اب شناتسود زا
 م اثیت ؛ تفک و دیود شیپ هناخبحاص
 دنچ مردام اریز ۰ دینک تبحص هتسهآ

 تحارتسا نونک | و هدیلاز شیپ تعاس
 , تسا هدرک

 هک مدوب هدینش نم یلو « بجع -
 و هتفد ترفاسمب هک تسا لاس ود تردپ
 !تسا هدمایلا رهگب ًادبا

 ه.درادن بجعت : «ناغبحاص رتخد

 !تشوئیمدفاک مردام یارب ًابترم وا اریز

 ! نآ جیاتن و یئوشانز
 رد ینیشت بش سلاجم" زا یکی رد

 ناسیم یاهرک ام ًاریخا (سلجن ۲ سول)
 هدنسیوت (دلیقمورب یل ول ) وامنیس ناک راتس
 تروصیل وشان ز «راب رد یلاکی رمآ فو رعم
 مداد هدبقع نم : تفگیم هدنسب ون .تفرک

 ورسیب یلوشانز كي مود یاوش انز هک
 هچ اریز تسا یتغبشوخب هتخیمآ و ادص
 دوخ لوا یلوشآنز زا درم هچ و نر

 تسدب لساک تاعالطا و تایب رجت

 یلبخ هتبلا -هتیپ ثههب ناد رک زاع

 ضوء رد اما یدیشک درو و یدروخ كنک

 !!دش دها وخ یمیبط الداع ملیف تسق نیا

 تننسساهزیس نراتس
 . دن اهددوآ

 ووخ یاههناه ناگشیپ رنه ذا یخ
 : ورد باوج هتخادلا الاب اد
 یدوخان رب رد دنشاب هتخودن | هیزجت لوا یئوهانز زا نذ ای درم 4
 : .. دننکیل مادنامود

 1 رد ناحتما رد
 رای اضرمش رس نیتچ دوخ یی تالطسا زا و دنزاد فی رغت تط ردکشناد دد کد نشابیم نیر -و) یاقآباذج هلجم نسیا ی زا رگید یکی

 زود تشنه هک یلاودوه ۲ زی وجت ییاهاود تب شیرم هک نیا یارب : دیسرپ نم زا داتسا یزود هک
 و دیسرپهداب ود داتسا
 ار ضیرم : مداد باوج مدوب هدش سیخ قرعاا هک نم ( درک دیهاوخ هچدشن دیفم
 !متش رفیمارش تمدخ نداد ناحتما یارب

 مزیزه - : شنز «نیب كيد زن یاقآ
 بوخ یلیخ هتسجرب یاهلیف نيا ًاعقاو
 یداب یایسآ نم هکنيا لئم.دوشیم هتخاس
 !منیبیم دوخ یمدقكي رد ادهدرپیوو

 ! امنیس تا رضم

 ملیف كراپ امنیس رد شیپ هتفه دنچ
 نآ رد هکار < هتند تسد زا یلیطمتو

 یامههباشون لامعتسا تارطخ و تارضم

 .دندادبم شیامن «دشیم هدادناش یلکلا

 هک ملی اناید وبدوتصا هشیب رثه یدئژ

 وا ندروخ بورشم تسد زا شناتسوو

 دوب هتفد ملیف نیا ندیدب دنراد یرب لو

 شناتسودزا یکیب تشک ژاب نیس ژایتفو
 درک مهاوضن اد راک نیا نم رگید-:تفگ

 هکدوب همفد نیرخ] نیا رگید نم یاب
 رگید هک شاب نئمطم . مدرک اد دنیا
 .دش دهاوخن رارک هناهلب | عوضوم نیا

 لاحشوخ عوضوم نيا زایلبخ هک شتسود
 نیارگید متقکی دید ءاه + تفک وب مد

 ! یدوضین بورشم شم یتکیل زر ره
 اد نقد نیس رگبد « - یدیز

 ۱ مدرک كرت



 وبماگ وم
 ( ٩ هحفصزا هّب)
 كان رطخ هنسصنیا یرادریلقتدعمامت رو
 خش دوب رتدرسنوخ ههزاآ هک یک اهنت

 | نیرت چیهم و نیررتبیجع ۱ دوب لبیک كرالک
 شریظن نوک اتهک < وبماک ومو ملیت هنحص
 یدایزدادمتنآ رد هک تسب | هتعصهدشن ءدید
 |ناگشیپ رثهب دوخت وخ و هثجل میطعیاهلیدوک

 ین اپمکسب تشیه یشنم یتق و .دننکسيمهلمح ملیف
 هنحصو هک دژ فارکلت دوویلاهرد ورتم

 یناپمک یاسورماعت < تقایناباب اهلیدوک
 (توناک اییکای) , دندیشک یتحارب یفت

 رد تاناویح ندرک ماد صصختمنی رتک رزب

 رومامتسیل ابمیزماسو دروفناج طسوتاید

 دورب اهلی روک تن وکسلحمب البق هک دوب هدش
 [ عقومردات دنک نيعم اد اهنآ تک رحریمو ْأ

 یمقوم . دوش یدادربمایف اهن ژا بصانم ۱
 یق رش یاقیر-فا رد تشاد دروفناج هک ۱

 یدادریملیف اد اههتحصزا یضعب سیلگنا
 یچداکشیاهدهاب (تون اک امیک اب) « درکیم
 تا رممتسمتسق ردتان | وحهدننک مارو یموب و

 ۱۷ ذود . تخادرپ صحفتب همن | رف یلاوتسا
 رد هک دندروآ ربخ یموب رفن ود هیوناژ

 | هدزاود دودح رد لگنج زا یهوبلا هطقن ۱
 شدرک لونشمهک دن |هدیداد كرزب لیدوک 1

 وزاب یلحم رد یاهدع هلصافالب . دن |هدوب

 دن درک اپ رب ینهآ دنلب یاههکبش كي میسو
 و دندروآ رد كرزب یسفتتدوصب ارنآو
 دندش رومام رگید یموب تسیب دودحرد

 راپچ دننارب سفق نیا یوسب اداه لیدوک ۱
 سفق هشوک راپچرد زین یراد ریملیف تب دود

 هنحص)| موادمروطب هک دیدرک هیبعتكرزب
 اهن[ زا یکی داک رک | ات دنیامنیداد ربملیف
 هدافتسایرگیدملیف زادماین ددبآ زا بوغخ

 دادعت4هک دادناشن یدهب تاقیقحت دننک

 لماشودشابیم ددح هدراپچاه لی دوک یقیقح
 هک یا هقیرطنی رتهب . تسالماک هداون اخود
 ساقنوردب اواهلیروک نآ هلیسوب دشیم
 هدع اذل دوبدایزیادصورسداجیا « دنار
 یادص صوصخم یاهلبطاب نایموب ذا یا

 تیمانیدر اجفنا اب زین هیقب ودند رک دنلب یدایز
 دیلوت تشحو اهلیروک رد هلولک كيلشو
 ریسم فر طود و بقع رد اه ادصنیا ۰ دندوما

 رارفءارکی طقفاهن ] ودشداجیا اهلیدوک
 . دشیم یهتنم سلق یوسمهنآ و دنتشاد

 كرزب سفتنیادد اهلیروک هتفهود تدم

 یمرک ویا هن اهاشیلا ریذپ ودن دشیر|دهگن
 رد لیروگ هدامكيیا ودمآلسعب اهنآ زا
 اهنآ زارگیدیکیو دشهتشک رامشزک رث|
 اب درب هدرک هلیح یدادربملیفیوسب هک

 هیهت هک یماکنه . دیسرلتفب كاتفت كلخ
 رد اداهنآ ۰ دیسدنایاپپ اهلیووک هنحص
 دلدرک لوفشدیک اروخ اب سفق هشوک كي

 ۳.هحذم 1
۵ 2 

 برود زا یرتدیسب تفاسم رد |

۰ 
 ملیف یاههقح

 (۱ هحفصزا هیقب)

 نیایساکعرد هک تسنیا هیضت لصا !تسوا
 یداد ربملیف ددیل و هسلج كيرد ار سکع

 .دن روآیم تسدب هناک ادج ملیف ود هلیسوب
 هدشیزادریمیف وا تسدزا لوا هلهر رد
 ادوناسدعب و (كيدزت یلیخ هلصافزا هتبلا)

 هداد را رت

 و دن |هتف رک وازا مه سکعكي داب نیا و
 دوجوب یریوصت«مهب ور ریوصت نیا قابطنا
 اب وگتفک لوغشمل وغدهدیمناشن هک هدرو"
 اهن لکتیهفالتخا هکیلاح رد تسا وباس
 هک یاهنحصرد ,تصاهوک هب هاک تب دائنام

 دعب و ءدشج راخ یرطب زا دود تروصب لوغ

 ساسا رب هدوشیمیرطب لخاد هلیسو نامهب
 ینعی دوب هدش هیت رک ذلا قوف هنحصهقح
 -ملیف كيدزن تفاسمرد یرطب زا دابکی
 یزابادلوقلدهک یسک دعب و هدرک یدادرب
 نابطنا زا وءداتسیا یتیم هلصاف رد هد رکیم

 رد لوف و هنحممه یورب ریوصت ود نیا
 تسا وخیم ل وف هکیعق وم.دم[ تسدب < یرطب

 روطب یدادربملیفلمع دوش یرطب لخاد |

 ملیفپاچ عقوم یل ودوب هتف رک ماجن| یمیبط
 دنداد دارت نوک ٌژاو روطب اد تک رح
 اهتسقهیقب هب هتورص ار تسق نیا یثعی
 ورکیمروصت یچاشامت هجیتن ردو دن دین ابسچ
 یرطب لغاددوخ میظع لکیه اب لوغ هک
 و.دش جداخیرطب زا هک مهیدود .دوشیم
 داوسم قارتحا هلیسوب «دشیم نآ لغاد ای
 هتکن نیا. دوبهدمآ تسدب یثیعم یلایمیش

 لو-غ تسد هک دینادب تسیندب مه اد
 دشيمهداد ناشن هناک ادج روطب هک یعقوم

 نآ نذو و هدش هتخاسیکیتسالپ داوم زا
 ۱دوب نب تفه

 -یمیدق زا دادنب دژد» ملیف یاه هقح

 و هتفد راکب اهملیف دد هک تسا یئاههقح نیرت
 رتشب یمک یناریا نادادربملیف هچنانچ

 قوذ رتشیب هرذ كي و هدرک حرخ لوپ
 هیبش یناسآب تسناوتدنهاوخ «دنهدزورپ
 . دنزاسپ اداهن

 دندوم زاب دوب رگیدهشوک رد هک ادیردو
 نآ زا وهدش اهلیبموتا داوس هلجمب سیسو
 اهلیروک هک یعقوم . دندیدرک رود هقطنم
 ارلیمنیدنچ تفاسم اپنآ دندمآ دوخب
 -بلدوب هدومپ

 زونههک دمآ دوجوب یلیفقی رطنیدپ
 دش هتفگ هک روطن ابه و هدشن تسردنآ ریظن
 هیهتءادرد هک یتالاکشا و تامحزهطساوپ
 رگیدزا رد نایلاس دیاش « تشاد دوجونآ

 رک ار یلاهنیس ژاک ورت
 داد رارقهدافتسا دروم

 ّخ بی رق سیل هم

 لدقم زورما هک دومن هیهت
 :یلات دنچو هتفر تب زا

 :ود ران ول یاه ولب ات لثم
 یدادهاگن اههزوم رد

 )و یلابئیس یاههژوم
 ۶ یدوززب سیل هم. دوشیم
 « دیدرک داد میمعت ارنآ
 ۱|وا رف تیقف وم اکیرمآ

 رد هدرک پاچ یددعتم
 | لکیل) هک اکیرمآ زورن ۲
 . دن دادیم شیامف دشیم
 دیدیال مدش تکشرو
 ای یلاح رد اریو رمع

 ۲ تسواتسا ملیف نسنازیم
 ۱: اد ملیفنسل | زیم یودب
 زاب هدبمش صصختم نوچ
 یدب درک امثیس دراو
 اسو زا یکی هک



 بپورفل» هرا»., »
 ی ۱ اما

 ر-ه شيلیف نا وا شیاما ماگنم رز

 شیاپملیفو هدش یفرعم لاس ءراتر ۳ ۳ ذا هلاب
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 جاود دازهلال هیشاح یاهول وکیژ هاب
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 شما تدروصرهرد دب داد واب زین یصاخ

 قاکفرطکتب یور شلیف ود مان اب ار
 هلجم رتفدب ربعت لایدود هارمهو هتشون
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 13۳ ار یاتمریه رهاوخ ود - ۱

 مان دنا هتف رک راکسا هزااج ۳ 2
 دی ربا
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 ۱ تشادم
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 دل وثم یلاس هچ رد رتس
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 م مادک

 ] بوبحمنارهت تالجم هبلک ف اب

 یراکیاتم
 - امنیس هراتس 7

 نیدنسییم اد روشک ماداک یامنیس تعنص
  «لیلد هچب و

 هدیس ر یاهخساب

 "ره یا ایآ] هام ناعدرب
 ( دیسانشیم ار فورعم هشیپ

 (۴۳هرامش)
 (نآ رهت)نا درف تخدنیمیسو ناب - ۱

 (نارهت)یزارهچ رهچونم » - ۴
 (زیربت)نایپوک اه سنادا > - ؛
 (نارهت ) یلامج لیوبش 2 - ه
 (هیاضر)یزورهب-م هزیشود - <

 (ویاماینیج ریو) حیحص باوج

 ام تسپ قودنص زا
 1 ( 14 هحفص زا هیقب)

 راک ربخ زی ورپ یاق ۲
 ره ناتسرذه هب دودو یارب -۱

 مزال هطسوتملوا لکیس همانیها وک یگشیپ
 هلجمرد هابتشاامشمسا هکشیازا - ۲ تسا
 . مييلطيمشژوپ رایسب دوب هدشپاچ
 (یلال) هدنشخب هاشیلع یاق ۲

 یرنهیاههلجم ندشلیطعتتلع -۱
 - ۷ تساهن[ژا مدرملابقتسا مدع نا ربا

 هچات یا و تسا رث عملیف رد هتبا | هثیپ رذه لکیه
 د امیپاوه یادص - ۳۱۲ دشاب یلکیه
 هناگ ادجادرگیدینیشام لئاسو و لیبموت
 مایث یلصاداونیور سپس و هد رک طبض

 .دننکیم پاچ

 دازکین .مهب یاقآ
 كب ملف همانر ی

 ۲۷ «حفص۱ ۳ هرامشزد سی راب رد یماکی رما
 کد« رهشدد» ملیف دد یلو میدرک پاچ
 ار هصانرشقننلا ادو هکلب تشادن یل ر

 2 درک ییزاب

 ع- ینیگ هزیشود
 ناگشیپ رتهسکعرابدنچ نونک ان- ۱

 شا رثعا دروم و هدشپاچدلج یور درم

 رطاخیا رب یل و تسا هتف رک را رق ناک دش اوخ
 نشد یکیه فیل یانجاریاسو اهشلد
 جیود هشیب رثه درمكب زا و

 وناگنمان|وایسزا -- نت ۳
 نارهت دد نزهاد یونیلوسوم ملین طقا

 ناکشیپرنه - ۳ تسا شیادل ءدامآ
 | راه وا نیر ومو را دنچ فج < برع هلمش و ملیف

 ؛تشادمان 27

 ۳ ۲۲________ مو رامش

 ۰ دن دوب

 زود هقباسمنیا تدودشدها وخ پاچ تب وب

1 
 | (نادابآ)یلاو دوب دیحا یاقآ - ۲ هه زا ۲

 تسا هراش هدز

 متشه باوج

 ((اکیرما)
 اعبرما یامنیستمنص ینونک لاحدد

 تساهدوب مهمیدق زا د ءدوب رتولج
 اندیراد ریلیف تعنص لصا هکنیا یارب

 دادرآ و تسا هتفرک هبشچرس دوویلاه زا
 یستراجت یاهلیف زا ییغ اجنآ ناک دنن
 دنتس رفیمناهچیاه دا زایب مه یب وخیاهءلیف

 ناوشبم ین اکی رم|یاهملیف یضعب )ا رظنفرص
 ادیپ یسبوخ ددمتم یاهملین اجنآ نییدد
 ارنانا حوراهنآ ندادناشن اب هک درک
 تمنص نیا یارب هدنب درو آیمود وپاکتب
 هوک ه.ه هک مدنسب یماراکی رم|یداد ریملیف

 مرادنیراکالاحو دوشیم هیپت اجن آ رد یلیل
 دوویلاع ردتسین بوغ هک اهنآ زا یضعب
 رگید یاهروشک رد هک نزاسیم یا اهملیف
 باصب رکا و تسا نکسم ریفو لکشم
 روشک لامهمهمب رگنببوخ یاهملیلب قیقد
 یاهروشک رد هکشیا رگبد یکی و تسااکی رما
 سوصعم هک دننک یمهیهت یناهملیف رگید

 دنن اوتینل یرگیدروطوتسا روشک نامه |
 اکب رماز) ریغیاهروشک ود الثم دنک تسرد
 رددننک هیهت دنناوتین بوخ نرتسو مایف
 یملیق هنوک همه هدهعزا دوویلاه هکیلاح
 روهشمیداد ربملف داینب لواژا و دی ایم رپ
 ایندمد رب بولف رد اردوخ یاجوتسا هدوب
 دووبل اهبوخ یاهملیف زا . تسا هدرک ژاب

 یناکم) و( رام دوک ) (هدشمسلط) نوت
 .درب مسا ۱د(باتفآ رد

 الف یلاتسپ تداک ی
 دن |هدادیرتک درب یاهسکم هب اددوخ یاج

 <۱» یفاذک یب رعیاهملیف ,شبابن تلع -۲
 رضاح لاح رو هک تشپا لایور امنیسرد
 تسادوبجمو هدرکندرا و یملیف اینیسدوخ
 تقو ره -۳دنک شرق یگیید یاهامنیسزا
 سکع دشدایز نارکاکوبنسا ناهاوخاوم
 نونک ات-(میااسریم پاچب دلج یور اروا
 هت|هدادن ناشناکب رها ددا و ین ربا ملیف جیه هک
 !دنهدن ناشن زبن رگیدلاسهد زن ی

 ۱ نایئاقت سنا وه یاقآ
 سب دو» ژا-؟ د وشین وَ

 : دناءدژدن شن نا رهت دد ملی نوک ات ید



 اه هش

 ۲ لب وشب امنیس هشیپ رنه دیها وخیم هکامش
 خ زایربثک هدع « درک راشتنا هب عورش امنیس هراتسهلحم هدامش نیل وا هکبعق وم زا

 و هدومن تامادقا هب عورش اهنآ یارب دندرک اضاق ام زا اهافع هچ و ًابتک هچ زیزع

 ۱ کیلاجنآ زا و دننک تک رش یسداف یاهمایفردو دن وش ینا ریایاهوید وت-ا درا و اهن آ
 مان هرامش نیا زا دش رارق هب رب رحآ تنیه بوصتب انب اذل دشیم ز رورب
 اجب هلحم رد « دن وش مادختسا نآ رهآ یاهویدوتسا رد دنتسه لیام هکار یناسک یکعو

 رعاحتشا نیبلطواد نیا نایم زا « دنشاب هشيپرنه مادختسا هب لیام اهوید وتسا هجنانچ ات
 س ملیف رد تک رش و یگشیپ رنه روش هک مرتحم ناگ دنناوخ هتسد نآ زا ادل . دن امت

 دروآ هلحم هراداب اصخش نارهت رد ادريد كلرادم «دنشاب لیام هجنانج دن وشیم تساوخ

 ۱ : دن راد لاسرا ام یارب تسپ هلبسوب زین اهناتس رهش

 7 نازیم - ۳ همانسانش تشونود هقرو كي -۳ یلاتسپ تراک سکعهعطق ود -۱
 هنبزه لاید دصکی غلبم ۵ هفلتخم یاهرنه - لزنم سرد[- نزو - دق هزادنا
 هتبلاو دش دهاوخ جرد تب ونب نادنمقالعزای|هدع تاصخشم ومان هرامش رهرد.هلحم رد

 ذتم دیاب یلو درک دنهاوخ باختنا ار دوخ رظن دروم ناگشیپ رنه تسیل نیاب هعجارم اب
 د ریگیمن هدهعب یتیلوئسم اهویدوتسا فرط زا اهنآ باختنا مدع لابق رد هلحم هرادا
 ماحنا یتشیپ رنه هب نادنمقالع هراب رد دناوتبم امنیس هداتس هلحم هک تسا یعمک اهنت

 ِر و رز ثاح و دا

 . میتسه امش یاهباوج ندیسر رظتنمزورما نیمه

 رد یکشپ رثه باطداد نم

 متسهناریآ یاهوید وتسا

 یلع - مان
 یردانهدازیدهم ک یگداوناخ مان

 رتمیتناس ۱۷۵ - دق هزادنا

 مارگ ولیک ۱۷ -نزو
 لاس ۳ -نس

 ملیید- تالایصحت

 یرنه هقباسو دادعتسا یاراد - اه رنه

 هاگشورف ناخزبزعهارراهچ نارهت - سردآ

 دال وک

 یئابیز یاد هکلمارچ ۰
 ( 1 هحفصزا هبق)

 «تسا هدشیف رعم «ابیز ناک داتس هدننک

 دوخ مادختساب یداددارق یطادوا [دوف
 -د رک ع و رشادوا هراب رد غیلبت ودروآ رد

 سر رد یو یدوزب هکدندزیم سدح هیه
 ترهشب و دریک دارق یناپک نآ ناک راتس

 < لتدام نایتیرک ۰ دسرب تیوحم و
 < اشاپ یکتای» هلمج زا ملیف دنچرد یتح
 -فچ نوچ یفورعم ناکشی رثه دانک رد
 سدح و دشرهاظ كنييلتادن ور و رلدنچ

 تقرگیم دوخب ققحت تروص تشاد مدرم

 لاسدرین وی یناپک دیسررپخ هبترکی هک
 هنارغادواو هدرک یفلم اریو دادرارق
 لاسدوین وی یناپیک ۱ تسا هداد تدوعم

 ایرقت و دوبداودیماوا لاثما و واب یلیخ

 ۴۲۳هحفم

 نیا نایم زا اددوخ دیدجناک داتس مامت
 یاد درکیم باختنا یئابیز یاههکلم

 یرگید رکفب وهداد رییغت ار هشقن نیا العف
 ِ . تسا هداتقا

 رتخد ۷۸ دودحرد ۱۹۵۳ لاس رد

 نایم زا هک دندرر[ یوردوویلاع « ابیز
 تسدبیدادرارقدنتسناوترفن ۱۱ طقداهن ۲
 قفومرفن ود اهنت رفن ۱۱ نیاژا و دن رو
 زایکی هک دن وشراک دن ام دوویل اهرد دن دش
 یمامد یزگید و «نسااهان ریم» اهنآ

 زا «سناهانریم» ۰ تسا< نددد ناو
 هک تسیاهینآ شوخ و ابیز ناک داتس
 و دراد هتالعواب یلیغ لاسدوهت وی ینایک
 باقن » نوچ یمهم یاهملیف رد نولک ات
 ردسینارف »وصیت رک ینوتاب «یناوغدا
 روناکوا دلانود ابب < یئایدد یو ریت
 , تسا هدوب یژابمع

 ار ودنا و یءام»
 اوخیاجتسا هتناوت
 یمانمک هطرورد طرقس
 ادش هتفک هک روطن ایه

 نایم ذا هک تسا
 ابیذونسحذا یتیآ

 .دووبل اههدنریهیور

 دادعتسا و یئابیذ
 نیا ذا هک یک

 وتیم ؛ دشاب دنمهرپب

 :ردیداک زود یزور
 دم دهاوخرد اند



 اب | ق

1 

 فک وه ۱

 ی واتاه

 ۱۸ ۹ لاسمرک یاه

 هناخدودءاد زا دوب را وی

 یکیدرن ددءدناس ربا

 ی نتسدش طاهر
 زا یاهدع ودش فذ

 دن .دوب < رک ود> نت هس

 نخسزرط ودرسوخ وتااحی
 یو مصع و مادآ حورزا

 نارگید رب مکحت یارب هک دا

 لحاصهب قیاقهکب

 ناتیپاک زا رک وهدن دشء
 تساسک 1

 ادخات وت راوی :دادباوج هلصان»

 رامت كي هک تشادمان « كيف د مود ردن مر
 یا هفرحزاب رک وه زا و دشيم توجم

 وب رب بل دوب رت | ناشن وا تاک رحو
 نیا یل وددادن یدایزسناشراب

 . دشابت كريز وشوه اب یوهک د
 ناتیپاک )ادید اد مارآ هدکهد «

 تن وکتسهدشب | رخ نیاددیسک رکم

 | رب زدن |هدیب | وخ همه الف : تنگ ن

 لسمحت یسک مرک یاوه رث ارداه
 هدرادن ار

 قاقناپ هک دوب یموسرفن < یلید
 یاهرهچ هکن] اب . دشهدایپقبا

 تایخدات] اذدهعم «تشاد هناک درک ونارج
 یو.دشیم هدناوخ یبوخب نآ دد یلد

 هتفههس یتسیابام اما دیس ربدوخ 4
 و مينامب فیثک هطعفا ن

 و تخادنا الابا رشیاههناش نایب
 لوط رتشی مهدیاش «تسم

 تا اتیوس ودش روداهن [ زا
 تخ دن | فا رط اب یهاکن سیف .ت
 ای رفیلاک ود یاهدا زءا رح ره نال

 متسدیالط راورخدادر"

 ور یردنب

۱8 

 دب نمودروآپ
 كي یب اسآ منهچ هل وذجب ن؛ ارد دب
 3م تمان هک تسنیا من ادیموتهداب رهک ی اهلت «وتزجب مدوب نش] هیهاب یت رک وهد یتسار .مدرکب بدر

۰ 

 : تفک ورک نشو را ددوخب ۱ | یررب رک قه

 «دشیم رود هک یلیدكول هبرساب كس

۳۳ 

 ۲۱ هجا
6 

 سس 1۳۹

 رددن ادیما تسدد یا و ءدیدسا زکت رد رگ البت هک تفگیمهرسب نیا تفگ ود رک هداشا
 تالاوتسنی !نما رچ یتسا داما هطقن مادک
 دناوتیم«دروآ رد نوخ اداخكنس زا دشاب هتنارت نونک اتیسک رکا «منکیموت )ا اد
 یاح فرح هلک كي مه وآ زا
 دشکب

 دن هک داد ءژاجا دوخب رک وه
 راقتف | سیف ۰1رب هنخبا نب 1, دن زب یکج

 تشب یکی کم یا هده هک دندیسر یکچ وک هدکبم هبودرهدعب هقیق.دنچ . دوب
 رک و ه.دندوب وگتفک لوفشم و ءدشعمجنآ داب
 :دکیم یصوصخ تمسقدزا و كسیف و

 نود

 تشپ وهدش
 یلاکی رما اجت آ ردنوج دنتف رک را رق یزیم
 اداهن[ هفیقد دنچ اهیکی زکم اذلدوبمک
 لوفشم دوخ راکی سپس و دندرک زادن ارب
 یلاح رد «اک ایرادام تتیو» یا ودندش
 شوک یاهصاقد كرتخد زادآ هب هک
 رک وه .دیناپیم اد اهن[ مشچرب زا دادیم
 دشهجوتم بورشم نداد دوتسد زا سپ

 نوربقدو هتسدکیدوخ بیج زاكسیف هک
 یتدمهکشیا اب:رک وه:تفک كسیف . ددوآ
 ردمروبچم|كپعم «ماهدزن قدوب تسد تسا
 ارت پیچ ميتسهاجنپ | هک یا هتفههسود نیا

 نادهاکب شا, بظاومیل و:تفک رک وه
 كاپناک دوک حودلثم نم بیج اریزین زن
 !تسا شیال آ یب و

 تساوخیکیرکم دربکی تقونیا رد
 یلو دشک شوغآ رد اد هصاقر كرتخد
 یگندرا كي اب ودشدنلباجزا « تنسیو»
 وتخادنا نو ری هدکیم زا ادیو هناناج
 هظحا نیمه رد

 یلید كول
 هدکیمدراو

 تساوخمو دش

 تشیو اب

 دوش زب والک

 سس اهتیسب جرات /

 یو9۱ ۴
 :(توقیل)ورآ وبه تازوس-(رک و ه) ربوک یراگ : نانکیزاب

 :هننکیهت .(یلیدول) لچیمنورماک- (رلوفناج) ودر
 ۱۵۵۶ پوکس امنیسویگنرمامآ لوصحم

 (تلسیق) كلرامدیو دراچیر -(رل
 حر :نادرگر اک-تکاربزلراچ 2

 9 متسيبنرق سک وف یناپمک
 میصم نا نیآ لب اقمرد تسااوت یلید

 :تف رگ را رف زیم تشی راچان و دنک تع واقع
 یصاخ یتسد رب اب هح ودزرب اواهترو كسیف
 ندر  ءاهن [ نایمزا |دزینشک یبیم تساوخ
 سگ راعوا تراسهم راس نب ۱ اما ددوآ

 و دمآ نو ریبلدیم یا نآ یاجبو دانفن
 ..زمرق ی ی ٩ لد ی یب:تفگ بل ری اکاسیف
 اردوخ ره تشون یسرگیدرایکب تقیقحرد
 -ی-ا» تروصب زمرق یبیم داشیاو درک
 نافا ز.دش رهاظ هدکیم هناتسآ رد" < رلوق
 تاکرح وهتخوس هرهچ «كن رخ رس وءهوبنا
 وهب رجتاب ین زیوهک دادیناشت شا هنادرم
 ار نایرتش+ یا هظحل < یل» تسا هدارااب
 اه یکیزکهیوس سپس و درک زادنا رب
 تنسیو تفگ یزیچیل وی ایسا نابزیوتفد
 اروا هدمآ رد هتدحزاو خرس نامشچ اب
 :تفک یصاخیدرسنوخ اب رک وه . دیلاپیم
 یاهداتنا رو: یالط ندعم ردشرهوشنزنیا
 یاهدع بقعوا تاج یارب و ,دش یمخز

 زا زه رفن رهیا رپ ودننک كمك یوب هک ددرگیم
 . دزاد رییم دالد

 یلاکیرما هسنآبششچ یتقو «یل»
 هلجمب و دیناسر اهن اباردوخباتشپ داتق|
 رپب هک مدادهدعو اهیکیزکم هب نم :تفگ
 كنک نبایشرگ |یلو مهدب رالدرز زه رفن
 دمب ..درک مهاوخ ربارب ودا دغلبم نیا دنک
 هناضا وتخادنا زیمیودالطزا رپ یاهسیک
 راضتحا لاحرد ندعم ددنونک !مرهوش -درک
 رک ۱..تسایلاکی رماایش لس مه وا وتسا

 :تفگ و درک مطت اد وا فرح كسی
 ارسنآ ددقنبا ارج یلو تسا یفاک تمیق

 و جا رچام یئاکی رما رفت هس ۰
 < ایت سس مور رابش

 رک

_ 

 | ات و لا



 نا دان وس اب یزد [ زا یمهک مسک اب یزی>ز وته

 یل وی اپسا ناب زهب تشسب و ثق وب
 یارخب اربآ

 مو: رک هجرت 

 ٌدق رص دالد را زه ود زا دنک

 ردات مهنم د

 مشونب مشچ
 دراذک دوخ بیجب ر

 لثم دیلایب نم اب رک امه امش ۲ 9 ۵

 دروآ دیهاوخ تسدب رالد را زهود اهن[

 تک و ۳9

 تفقفاومرس نداد ناکتاب یلیدوكسین
 زایسب تفگ < یا ودنتشاد مالعا اد دوخ
 یرگنه] ناکدكيدزن رگیدتعاکیبوخ
 . متسهامش رظتتم

 درک هفاضا و
 تفرک اد یلیدتسددعب

 . ایبنملابند وت الاح د
 دن دش حراخ هدکیم زایلیدو یل یتند

 ها وغیم ًاعقاو:دیسرپ رک وه زا كسيف
 ؟یو رب وا لابلد

 دزدوخپیب هب یکی هنارکفتم رک وه
 هلت درد یدرم هکنيا یارب ید: تفگ و
 تسام كمك راظتت | ددو هداتفا

 : تفگ ودز یدنخبل هلافوسلیف كسیف
 - هب اد ابیز نذ نیا هک یدرم ره یدآ
 . دتنایم ماد رد یقیرطب دنیبب
 تاق وا یهاک اهتنمتسا راکم و ناتف نزنامه
 (همولاس)سیسو (هلیلد)دم (اوح) شمان
 .تسا ( را وف یا )الاحو

 یراگیساج دا ددوخ پیب ش: آ رک وه
 مادچیه اب نم هنافسأتم : تفک و تیر

 !متسین انشآ اهن[ زا

 سپو تشادرب اد دوخ سالیک كف
 یلو : تفگ بورشم یاهعرج ندیشون دا
 -هب مراد لیم یلیخ یدش انشآ وااب هک الاح
 (تسیچوالباقم رد وت لسملا سکه مثیب

 ؛یل وگیم هچا دتدوخ-

 دنمق العیل زب مرمع دد زک ره نم -

 نورت یوجتسج دد هک تساهتدم . ماهدشن
 و یسن رفیلاک نتفد یاجب لونکا و مته
 وهتخادلارطخب اد مناج نادارف تحذ

 ۲۳هحنص 7-7

 ی

 هشیمه را

 تشاد ران
 د وج وب مس رت

۳ 
 هک دب و

 تتسیو

 غلبم نیا زا

 الط هسیک هتفک نیا یپ ددد
 هدرک كسیف هب ودیل

 تک رح هدامآ یلیدو تنسیو «ثسیف « یل ؛ رک وه
 نآ دد رضتحم درم كي طقف هک اد یندعم
 ود نمض ردو درک مهاوخ بحاصت تسا
 .ددوآ مهاوخ تسدب مه دالد را زه

 ذ هبچ تنسیو : دیسرپ رک وه
 ۲ دنکیم

 ندرک رکفب رداق یلید لثم مه وا -

 مداد نم اما. دادن اد شدومش . تسیل

 . متسه وتاب اج هبهو هشیمه نم
 هدکتیم زاو تساخرب اچ زا سپس

 تسیرگنیماد واندشرودرک وه. دشحراخ
 روطخیراکفاهچوا زنم رد دوبل مولعم اما
 ۰ رم

۰۰ 
 دوهعم هطقن رد اهن[ هیه هکیتتو

 رود هدکهد مدرم « دندش ترفاسم هدامآ

 اهتآ یتمالسیارب شیشک و هدش عمج ابن[
 . دن | وضیماعد

 ترفاسم لیاسو هب یهاگن رک وه
 هدامآ وسترم زیچهمهدید نوچو تغادنا

 داد ناکت تیاضد تمالعمب اد شرس تسا
 رضسمت اب دید ادواتک رحنیاهک «یل» و

 رک وه ( مینک تک رح دنیهدیم ءاجا:تفک
 یولجرد یل .دش شبسا راوسو تفگن یزیچ
 بساوا یولهپ یلیدو درکیم تک رح همه
 تشپ رد تلسی و سس و رک وه و كسیف .دا | ریه
 اهن[ روبع رسم . دنداتفا هارب ودن آ رس

 تهذگنیم یعدزیمل و كشخناب اب, نایم زا
 هدید نآ درد هداج تمالع هن وگچیه هک

 تنسیو:تفک كسیف هب بلریزرک وه.دشیما
 دنکیمیداذگ هناشن اد تک رح ریسم دداد

 هب ًادعب دهاوخیم یو هک منکیم دوصتو
 .دنک بحاصت اد اجن[ و دورب ندعم

 فالخ رب : تفک و دز یدنغبل كسف
 رکفب ردات مهتتسیو هکنی|لثم ۰ نمدوصت
 1 تساندرک

 رد كچوک هلفاق نیا بورغ ماگنه
 رک وه هکیبقومو دن دز دورا هناخدوروانک

 هاغدور فرطب یل دید
 هک درک هدهاشمو تار

 | ند رک كاب لوذشم تران و

 زا یارب تنسیو هک
 یتقو ۰ تسا هدراذگ

 | اددوخ هچنابط « داتفا
 اهامش :تفک و هدوآ
 هب نم دوجو نودب تسناوت

 : دیشاب نتمطءو دیدرک زاب
 اهنتتوهرب نابایب نیاد»
 3و اهاش ۰ تسا یبتح
 و متسه یفیحاو هداس
 تاجت یارب اعتاو امش

 دیاهدرک ترفاسم نیاب
 او دیتسه هابتشا رد هک
 "۰ مداد عالطا یبوخب

 رخسمت اب رک وه
 مه هک تسا یلاسنا ره هفیظو
 : دهد تاجن رطخ زا
 لا رب یندعم رد عونمه
 ۱ دشاب هداتفا

 رس هک دیمهف یل

 دا زا
 , دج

 "یلید زاب دمب زور
 ادنایم بقعب هک یئاههاکن
 وهدوجو زا اریوهک دز
 ر هب زورتاعاس .درادیم
 ۱ نابایب ردهک یرادقمو
 دیسدا رف باتفآ بورغ
 دش كيد زن یک ورتم

 مرک رتسک اغ یرادقبیا
 زونه هک تشاد دوجد

 ۱ ندید ضعمب .دشیم
 یاهنیچ و تفرمهرد

 بو دیورک |دیوه

 هعب و دید رک دود



 یباسناهز
 تش و هدرک ماه اب

 بش رد دنتف رگبم

 وخ و گنج سوم 9 هد رک
 + دادیم شوک وا نان رخ ۰ ح ۲

 5 هناسفاكب ..۱ دو

 : یهاوشیم وت . د 1 هملر
 صاخف۱ نیا لد او

 تفک)أت هب دوبحم ار ۱ 11
 یلویورب الط ندعه هب

 ماهدرک اد ژیچ همه رگفرم ی
 ندم دوجو نودب اه ا.+

 عدد مل نایایب نیادا تشک زا« ۷

 ت

 دش دود اهن[ زا تینابسع ۱
 ات دندیشک ارد شن آ دانک رد هم و
 وا یو دنام راهیب تنسیو دندک 4

 هگیب نوددو دش دنلب اج 0
 تار یوررد هدابودو تع؟ ,

 تساخرب اجزا یل «دیشک ارد دوخ ملک
 اصت ] رد تنسیو هک لگنجزا یا هلن« ر
 زن یلیدو تفد دوب هدرک یراذگ تمالم
 هزا یا . داتفا هاربوا ءاره ی دزد

 تقعزا یلید هک دوبهدرک كاب اد اههناش
 تفگ ودصر هارمه هک یرفن هس نيا

 یلء تسا لوپ رطاخب طقف دن |هدمآ
 دوصقمهکلب مهدیسن یتیمهاالطو لوب

 یادیشک شوغآ رد اد <یا»
 تسن اوتن هظحل دنچاتدوب هدش رب
 هووخ باصعارب هرخالاب اما دنذب

 یلیسو درک دازآ ار شتسدکیو هدش نان
 نامه ردوتخاون یلید شودب یماب

 و رک وه دیشک رب رکجزا یدابرف «

 حتییم یی

 رامش

 ۳ هیم ودن دی رپ باوخ ِ# ء زا تنسیو و كسیف
 ابد دندید هک دل ورب 99 , وا كمکب
 وورگیم زاب هشیب ذا دول ] نوخ
 ,تین ابضعا رک وه تسوالابن دب زین

 یاد د

 تن نوش وزب : دژ دایرف
 | مقحت رثا رد هن ی 3۳ هک یلید

 یو هکیلاح رد و دیشکنویب فالغ زاار شا هچناج : 1 "ور عا هجت ایط ۰ هوبهدش یا رک ودمد نا اایصع تدشب
 ,تفک نانک قهقهدوب هتفر لوارق وا هنیس

 زا ینادرمم نم مسرتیم وت زا نکن لایخ
 هکتیا یارب طقف ما هتشک ادرث یوقوت
 ۲ .مشاب هدرک شامم نیمأت

 هک مراد حالط)یبوخب ۰ تفگ رک وه
 زارر یرارف موکحم فن دنچ لاح ون ات
 زا هک یاهدادرا رف هل ولک فده رس ِ
 ورب ورزا اد یدرم هک منکیم وویجم ارت نسع دا نیا یاووک هذافتسا اهن 1 هیدن
 . یهدرا رق فده

 ینیمصت یب وان رذک دوز هظحل كي
 و دیدرک رادودن یلید هرهچ رب سرت دو
 هورک ءدافتسا ءاتوک هظحل نیمه زا رک وه
 اب سسو دز یلید هچنایط ریزب دکلابو
 . تخادنانیمز یود ار وا یرکید دکل

 رک وه « دش رود اهن[ زا یل هکیتف و
 كيدرندوب هداتفااهفلعنایم رد هک یلید هب
 یدرک یک رزب تقامح وت : تفک و دیدرک
 وتهرای رد طقف هلئسم نیا نکن دوصت اما
 بکترم یک دنژ ردام همه . دنکیم قدص
 طفن یل هلک رد . مياهدش تقامحو هابتشا
 شرهوشتاجن نآ و دواد دوجو رکف كي
 سبس.یهلیر هتکتنیا نک یمس دشابم
 . دیشک زادد و تفر دوخ باوختخر هب
 اهنآسب تک رحیب هظحل نیا ات هک كسیف
 یدبد رک وه : تفک با ریز تسیزگنیم
 نونک ۱!یدانفا مادب مهوت دوخ هرخالاب
 ینک عافد وا تفارش زا یدش روبجم وت
 هک میادنیم دوصت و منکیم نیسحت ارت نم
 .تسانونمو رکشتم وتزا زین یا

 ۱0 دا ۰۰ یلو ۵ریگب رک وه زا ار دوخ تراقح ماقتنا تساد

 سس - امنیس هراتس
 در عاخچ هکیلاح دد مت

 5 هتحوو تار هه تسد رود یاه
 وادن یباو

۰. 
 راد هردنم تسق هب اه[ دج رود

 هاتهوکرگید اجنیا زا دزادیسر ]رحم
 هک هنماد زا یاهطق رد , دشیم عورش
 دیوار رتحو ناهایک زا ,یا هتسد تنی و
 عبور اذلدتاهدژ * 4 ۵ رگ مهب هک
 رو تفگ و درک
 تساتانجنالها هلرشیو ووشی:بو جرچاآ> هلبیق ناتسوب خیس منا

 سا ورن[ رک وه یلو تفک اسانابرب اد هلنج نیاتنسیو
 نآ زا ور یو جهابت ۲ هک اهدا درکل
 ناکسا هک دوب فان رطخ و كنن یردقب لدوب
 هبب دم دداج مک مک .دن وه بان رپ هد رمقب و هدب زنل ابن ]یاپ هظحل ره تشاد
 وءدش تیدزت رک وه هب یا تفو نیا رد .دندرک قارطا تحارتسا یارب و دندیسد یرتنیپ ریعمو رتبسأنم لحم هب اهن آ رصع ماگنه . دیرک ههیشک كلقب رس یاهءرخم نایب رد یکانلوه و كيراب یورهاد

 ميهدهعادا ,متامیپ ءارب بشم| رک | : ت
 ووب میهاوخ ندعع رد حبص ادرف

 دنناوتب .اهنآ دتبم تحارتسا كيزا لبت متکین روصت ! هنشاب ,دیقه مه ام اب زین اهبسا هکیطرشب هتبلا : تفک رک وه
 اشرهوش مسایتساد ۰ دنهد همادا ءارب
 4 تسیچ

 یسدنهم شلقش و < رلوف ناج» -
 رد یلو تشاد دوجو یرهش البت اهتیا رد . میدروآ تسدب ریپ شیشک كي ]لا اد ندعمنیا هشقن ان رفیااک ردام . تسا ندمم
 . هنپک یاسیلک و الط ندعم رجب تفرنیب زا زیچهنه یناشف شنآرتا

 خر دوسجو اریز ورکن تمجا رم هطقن نیاب یسک رگیدیناشف شتآ زا سپ
 .دوب اهنآ منامراوخت و ناتسوپ

 رک و هنوچو دشرارترب توکس د
 یزیمآ نتسعتهاگناب« ید دغ رودیو زا دنکب وا زا هک تشادن یلاوس رگید
 تک ریتم ار وا

۰ ۰ + 

 ندعم كيدرت هب كجوک هلفاق هیت و دوب هتزکارف موعو زیگنارف یتوگتاد اج همه. دن دیسز الط ندععو كورتم_رهغ هب اهنآ حبص كيدرت « دم زور ءرغالاب
 یدادشید درم نارگیدو کروم 1 فیس
 تسد دوو هداتفا لیمز یود هک دنیید ار
 كتقت یکیدزن ردو دداد وارق یکنش وا
 ءدش نهب كرزب كات رطخ رام كي هج

 زونه ۱ ۰7: هژ دایرف و تفرک نماد رو [ددرمرسو تسج ریزب بسا زا یل:تسا

 ایت سر وا سمی بسم



 یروز 4

 هدادرارت
 اهن راع هک و

 4: | رخ هبلک 4 ۱ 8 دوب
 رلوف شوپی ل

 رک وهدئداد لات 5

 هبلک نوری |
 رلوف هتسکش یاب

 یاد رخ هل
 هزانو درو[ تسدب ۱ر

 شوهب تشاد دش هبلک دراو یل هک د 7 عضو رلوف
 ی ی ابو نم : تفک یعانتع وت متسه اجنیا نم

 دش یهاوخ بوخ یدوزب مه , دش ۹
 ندینشزا هک درک یاهن ایشح و ,دنخ رل و

 و دما رد ه)رلب كسینو رک وه تشب نآ

 زارک وهو تفر ورف ۱

 هیلک دش حراخ هلک

 زاب یلید : تفک رک وههبو دوب وا رظتتم

 ندعبالط لابتدو هدز شرس هب یگناوی»
 دنچ هک مدرک درشوک واب نم . تسا هتفر
 یجایتحاو دن ام میهاوخ هطقت نیارد یزور
 - ددزدب هزورکی ار اهالط هبه هک تن

 یاسیلک یوسبو تفگن یزیچ رک ره

 یریت نآ لخدم رانک ردو تفر * و رغم

 تسد رود یاههبت زا نینچمه و درک ادیب

 ر- نامسآ یوسب هکدبد ار دود تیالع

 یقیسع باوعب سیم

 نا رب رد كف

 تامالعوراث نیا ینمع یبوخب وا دزیخیم

 سرتزایرثا نیرتکچوک اما تسادیم ار

 دادومن شدرسنوخ هرهچ یود یلارگنو

 رلوفناج . درک تمجارم هبلک هبو دیدرگن
 » دوب رتپب شلاحو هدش راد بارخ زا
 یهاگترلون دش هبلک درا ورک وه هکبتو
 نحل اب سیس و تخادنا وا یایارس هب

 دواب مناوتیمن زوذه نم . تفک یرادشیت

 رطاخب اد كانرطخ ءار همهنیا امش منک

 منادیمیب وخب نم . هیشابهدویپ نم تاجن
 یزیچ اش دوصقم ترفاسم نیا دد هک

 هدشضرع ات اتق«نلود هدزب یرکید
 و تپب اب و هداتسپا تک رجیب یل . تسا

 یتشزرفنت .تسب رگنیم اد شرهوش تریح
 :؛داد همادا . دزیع جوم را وف هرپچ یود

 هک متادیم امامرادیم تسود ارت نم ؛ یل

 یداذگیمن یمتو نم قشع نیاب زک ره وت
 نیادد نمو تسالط [رصحنم وتندوظنم

 هک مداد اد یگتلک و لب مح طقف هارد

 تسدالط ندمم هب نآ هلیسوب یهاوخیم وت

 .تسشن یهاوخهایس كاخب نمزا دمبمه وت
 | راه هبت نیا ,نکن رکف نم رطاغب مهداب

 عرس اهدص نونکا اههبننیارد +

 هلبحدصرتم وهدرک نیک را وضن وخ تیشوپ

 هک دنتشکت تپج نیابارم

 ؛ندعهدد نم یجیردت كرمدندرکیم رکف
 نونکا اما تساپک رم مون نیرتشحوم

 یدو زب اهن[ ودیتسهنماب زین اهایش رگید

 ارمه وهدرک عورش ادداوخ یموع هلیح

 نیا دهاوخیم ملد . درک دنهاوخ ماعلتق

 4« یا > هب تدوخ نابژ ا-ب اد عوضوم

 دنتسه

 یلوکب
 دش جراخ هبلک زارک وه هکیتقو اما

 یگتسکشو یلاپنت:مرک یاوه :تفک ی هب
 یعیبط لاح زاارایش رهوش:تلاسک و اب
 ۳ ی ام عخ

 نایلاسوا دینکیم هابتشا : تفک

 دوب یا هظحل نینچراظتت ارد هنتسا 2

 . دنک زاباردوع لد هدقع ات

 هسیک وداب یلیدو تنسیو تقونیا رد
 یدنت اب < یل » ودن دش ح راخ ندعم زا اللطكاخ

 یکاددوخمهس امش:دیسرب رک وهزا ریثت و
 ۲ دیرادیمرب

 و تخادتا الابارشیاههناش رک وه
 لام ندعمم «درذگب هک یک تدم :تفگ

 نایرج دم و .دوب دها وضت ام زا مادکچیه

 - داد حرش وا یارب | رناتسوبخرس نیک
 راظتت | ردهک یک انل وه هعتا وزا زونهنا رکید
 رک وهزا < یل و .دنتشادن یعالطا «دوب اهن
 نمیهآرمهنودب دینکیمروصت ای : دیسرپ
 رساب رک وهنوچ و ؛دیوشب تشک زابب فوم
 بشما نیارب انیداد همادا هد رک تبثم هراشا

 مهنم دیورب اجنیازاو هتشادرب اداهن ۲
 تشادمها وخ هاگن نشور نانجمه ادشتآ

 1 ۲ سنایرجرک وه
 ارس زین یل تقو نیمهرد

 دول ] رهز یاههریت
 .  دشدهاو خاروس

 ۱۳ ههرعتآ

 شبسا یورو درک دنلب
 :یدید :تفک یکتسهآ هب

 یدآ : دژ دایرف ترنن و مشخاب یل.یباپ رتس|لوغهم
 نیاپ هناما مدوب بلاطار الط نم ۱۳

 ؟ یوشتحاد _ ۰. لکش

 ۱ لوغشمندعم رد هک یلبدهب رک وه هب ودرلوف . درک كرتار هیلک سپس

 وضوم نیا :تفک درک رما « دوب اه الط ندیدرد هرخالابمهوت قمحا : تفکر هدرک رک وه
 درادرب تسد راکنیا زا هک مهديمناتیطاوتب الماک نم. یداتفاو| مادب

 هم تن



 چ تاتساد هیچ

 داوس ارم نیا ین : و

 . نیب ژا عناسم نب ۳
 ِن ۲

 د 8
 ودع دی وه۰رضص تد و هکیتنر

 ؛ا رک وم
 یاید یوب,ار وخ هچن اب ی

 هدایپ ا دو ؛دزد
 یا هب رضتسد اب تعاطا

 ناتسهوک زا داوهن اید

 یلید « دود سپ

 0۳۳ اطدوخ هبوشب زین ور 1 3

 و دم فالفر] ار
 هشوک كي زا وا ۳ بد یاهل

 تند لارهزرج
 مراتب تشپ رد

 .دیطاغ رد كاخیو رود رک یا هلار
 زد

 رک تر یلحءرد ابن 7«
 داما دندت ام ناتسوپ خرس

 دایرف نینط ناهک ان .تسا هدوب
 نوچ و دیس د ششوگب دود ینناس

 اتبسا ولجب دوخ ناهاربه نت
 ۳ ۶ ٩ ید تشحو و تربح

 1د <«یل» رهوش <راونناج»

 و ریت اب ادوا ندبو هتسب یبوچ
 ج 4؟تمقوم ات .دن | هد رک همطت همطت

 ارقكاغ ریز الماک رک وهدون-دب

 از وناز نیمذ یور یل ! درب

 مسارم نایاپزا سپ ۰ درکیم
 اریق رس هک دادهزاجا یل هب

 تکاص و تک رحیب یتدعیل

 ا ادوخجا ودزآ هقاح سپس و تست

رمو مرد یاهک اغ نت
 ب و 

 را نامشچب باوخ الصا بشنآ

 تگ هتسهآ و تفر « درک
 همطت ندب و بیلصنآ هم

 "ره ۰ دزرلیممندب

 ۳ نیاات را

 چرت کده
 مهدیاش :تفک رک وه

 هک تس |دیمیب خب وا .تفا

 ادتصرف واب اشیل و7
 .دب هک تساوضیم دا +

 "رو . دیامنادا /

 ۳و رامش



 ماد نتسروف روک » نآ
 < هنهوبدلاوو یناتباث یاشسوءدش متاو

 هتشاد یچاشامن را زه ۲۳۰۰۰ ش
 . دوشیمبوسحماب ورایامشیس نی

 هاگ خ اب هاابثد
 یادصاب و هدش وا منام كف یلو دشکب
 شاب هتشادن یراک نم ۰ ه ؛ تفل یقیعض

 نه ین یل دن ام نی رگید
 الاح مگنجب ناتسهرک رد مشابین دداق
 نکاشامن اد اهشمت نیا

 نیت ابو دز وتاژ دا راثک رک وه
 یلاشخرد لبه هک اسقاو كسیف : تک

 ةفگیم وت . متسین

 نمی تبسن یدنبطرش رد اما . یداد ماجنا
 یدرک بلقت

 برتمنین وخقفا هباد شنامشچ كسیف
 - ,دیکشخ نابلرب یکل ربک دنخبل . تخود
 ننک هاگن :تفک بل ریزو دش دادومن شا
 راک نسیا ۰ دنکیم بورغ دراد دیشروخ
 وا اب رفنکی زین راب رهو .تسا یکشبمه
 تسانم تب ون داب نیا . دو ریم مدع راپدب

 ميلطمشزوپوت زا یل ومدرک بلق: نمیدآ
 نمز تفگ یاهتسه[ یادص اب رک وه

 مشخی ارت ملاوتیبن زک ره
 یاهظحل دیشکیم سفن تمحزب كسیف

 «یلداب:رک وه تافگ سیسو درک تکسم

 زاسب یا هن اعاش هناخ ودرک زاب ندمت و رهش هب
 | تبظاومبوخ وا زا.دشاب < یل» قشعروخ رد هک

 نک

 هشوک زا نوخ یدادقم

 دادناب زرب یا هلمج تسناوتن ردید

 نوریب شناهد
 زاورپشدبلاک زاحود * نآ هارمهب و تخید
 هدرک عمجا ددوخ طاسب زین دیشروخ دیک
 رتكن رک هظحلب هظحل قنا نماد ردد
 ..«هانک غاب»: تنک بلریز رک وه .دشیم
 روصت ؛دوب هدشتسددالطذ | نیمذ مرگ روا
 دوخ كاخ تشم كبیارب سک رههک منکیم
 + دادیم نتشکب ار

 بلق هک یرتخدیوسب اتتشگ زاپ سپس
 دوب هدرک بحاصت اد وا قشح زا یلاخ
 نایاب ۰۰ ددرگ راپهد

 و اد تر ی بسپس سر

 تعاس رد نیل رب یل انیخلا ویتسف نیمجنب
 طسوست «نیوویامدیسرد ربت ۳ زور ۷
 ریزوو «دوزو رثک د یاق"[ نیل رب داد رهش

 و ددر کیم حاشتفا یبر-غناما ۲ دوش
 هد راک شیامن ضرعمب هدش هیهت هکنب زلاوج
 6دوبص ره وشو یسیلگن | ملیف ًادعب ودشدهاوخ
 دوشیم هدادن اشن

 ابدولک > یاس رد ۸ تعاس رد
 ناسملآ دوشک ربزو قطن زا سپ « تسالاب
 یناسما۲ یاهملیف زلاوج ناک دن رب یب رغ
 اهل[ تب زیاوج وین رعم ۱۹۵-۰۵
 الف هبهکیزلاوج اما هدرکبم میذوت
 هداديل |[ ناک دننک هیهت و ناگشی رنه و
 تسارارسا وزجو هدوبل مولعم دشده|وخ
 ] دشدهاوخ یم« هام ربت ۲ هعج ۸تعاس و

 وا مهاوخ یدمب همان رد هک نیا رد ,

 تک رشم-ابف هدننک هیهت روشک ۲٩ لاویتسف
 زا درخ قوذو هقیلسانبمادک رهو هدرک
 و لیوط یاهملیف ا: هتف رک هات وک یاهیلیف
 لا ویتسف نیا دو شر امن تهچ فاتخمدادعت +
 هزادنت رابعاه روشک نیا«تشاددنها وخ هضرع

 یافب رفا -یرن ودن |- اکب رما-نامل ۲
 هری زجلا - ابلارتسا-شی رتا - یبوذج
 ناتسودنه- | داناک دن التف - ك رام ادب ژلب
 یوالسک وب-ناتسلگن |هدیدجدن الز.ناتسک اب
 ایلاتیا - هسنارف -یبونج هرک -نیاژ
 دنله-كب رکس-نبتن اژرآ -ابن اپسا-سیلوس
 ءالل وزن و-و رپ-كروبما زک وا-ك.زلب یوگنک

 یویدوتسا زامد رک قیقحت نمهکی رولعب
 لاویتسف نیا دد تک رشیارب زین ملونان اید
 تک رش لاویتسف نیاردات هدمآ لمعب توعد
 تشاد راپظا رلاب درفلآ رثکد اما دیابل

 دوخی وبق مدعای ویلوبق زونهویدوتسا نیا
 شیامن هکبلاهملیفع ون .تسا هدادن عالطا اد

 زا یضعب یلعی تسافلتخم دشدهاوخ هداد |
 ندمت طقف رگیدیضعب وهدوب ین اتساد و لماک اهن |

 هرخالاب وهدادشیاملاراهروشک كنهرف و
 یکدنز یسورب هداپ زدزین اهنآ زا یدادعت
 نیا . دشابیم اهلک وتاتابنو تاناویع
 و دوشیم هدادشیامل لود ۱۱ یط اهمایف
 هراب رد تواضتمداد رک ذت هک روطنابه

 راذک | و نایچ اشامتهدهعب اهن [یدب ایویبوخ
 راپچ رد اینیسطیلب هک یلممئیدب تساهدش
 تاملک یتسفره یورو هدشخادوس تسق

 هتشون (دب-طس وتم-بوخ-بوخ یلبخ)
 ماگنه ملیف یاشامت زا سپ هدننیبو هدش
 رد و هداد اد دوخ یار املیسزا حورخ
 ج زا سپ ءادآ نیا .دزادلایم قودنص
 و.مالعا هجبتن رخآ زود ددوهدرمش یدوآ
 دهاوخ نییعت مدرم رظن هطقن زا ملیف نی رتهب
 یراک دای ظاحل زا یاءزئاج ناکدن رببو دش
 ,دشدها وخ هدادنيل ر» یا امنیسلا ویتسف

 یاپمایف هدننک تک رشیاهءلیف نایمدد
 یسلاملآ .- یودن ارف-یسیلگن |>یناکیرما
 ندشلواسناه بیترت هب ینپاذویلابلاتیا

 5 ۰ 2 3 ۳ ت ت < 3

 ۱۸۸ داتم و تسا هدیدرک
 تراوتسا سمیج كا رتشاب
 1 ارششاب هلاس تفهشراخ و

 رعم یاهیلیف . لوبا مات و
 ات یاههویم زا دنترابع
 یاهملیل و سیداپ رد
 بلت ؛ روبص رهوش

 رحص یاهشوم یناداآ یاهملیف
 ارق هیاس رد و نانیشن لکنج



( 

 دوشم نی رغ ی اد را ِ داچد یا ؟ رسو هدش نوتب دبعم ههل ار (یورت) رم* نآ- 5 ی د یاینان وی زا یا هده قافتاب كاتیا روشک
 وا نادای تسا كیدزن یلایدد نایدوح زاوآ ایدد دد . دنکیم ر ۳ ءایر ۳ : 1 یو تسدزا هلبحو رسم ۱

 زا اد شن ادای و دوخ
 دئم ریه یا

 میلوا قشاع ( هحرب-) ۱
 وا . ددوایم

 یعاغ ت راهم و یک رب ز اب رب زا

 نیا دد هرب وب هکنبا ۱ دگیف هد و

 ول طب دوشم
 روصتب و دروضیم لو سس

 , دوخ یاطخ هب دح و ددرگب
 .ام۱ دروغ

 راد

 ناکن ( هری ۱ نکا ,,ءلط تذاو
 و۱ دنایف رس فا

 دو یییا وا هب و هدر
 درگ زاب ناشدوشک

 اهن[ وداج هلیسوب
 در رودوا زا سیلوا هک دوو ایم
 رد دنکیم دامنشم وای
 وا

 در ففوت تروص
 اها تفاب دهاوخ دیواج یل دهند

 ۳ حج

 رد نوچ و دنکیع وارق مهسوس» تسد
 کایرد

7 
 , >۱وما دوشیع نانوط راتف رک

 دننکیف باترب ایدد رانکب هناشوهدم اد
 دم یاحاسهب ءاساق» هریزج دد یوو
 وتبا دد

1 
 رتخد اکو »ست وب

 اعاس وانک رد اد وا هریزج
 وعاع لاعنایهرد

 ءاشداب
 وتنکتیم افت

 ووشبع وا

 هاشدای را ردرد یسیلاق را ید ۱: ۴
 یزورو هتاب ی راد رب زج

 یتشک نامرهق اب
 دالب نیمژ زا ۱4 وا

 اهژورر
 و ههدم فاصع راب رد

 ودن زبع نیمی و هد رث
 دح رهن ار لاها م رتحآ هحش رد

 زا ار دوخ هظفاح هتاقساتم اسما دنک یم
 دوح تبوهو هداد تسد

 ۲ و و
 4۲:(- نا وامهرد یلو دبآیمدد سیلوا
 راماعا و دوم هدنادرک زاب واب سیلوا
 .۵ 2 ( ۵ تبا) هری زجب دباب هک درادیم

 ءربزج هاشداپ - دورب (پوا هنب) دوخ

 تسا(اکبس ون) ردب و ددادمان (سوئیسل[)
 هناور یتشک اب ۱د وا

ً 

 هرب رج هب سیل ۱
 « هسربم دوخ یهدنامرق رفع [ تاتبا )
 رم رد (بول هلی) هک دادن رونه
 دنعب تسا هدش رضاح اب رد ناناوج
 اد دو اذل تیدارم قنو رب عاضوا هک دیهفص لاح نیعرد یا و دیآ رد اهن ژا
 تقیقح زا هک دروآیم رد یریقن تروصب
 دبی یهاک ناب رج

 تب وهب یبنای داب رد زا سکچبه - ۰4
 وا ربپ هبآد(سوک دآ ) رگمد ربیث ادک نبا
 و جات نئفاب ژاب یا رب سیل وا دت !دیم هک
 نیس نیا هد تسا هتشک زاب دوخ تخت
 رهیدوجو زا زبت سرل وا رسپ (سوک ادت)

۳ 
 رییهیاد طسوت فاتبا را رد رد دوخ ً

 هد هرتم
 (د راد هبع]
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 یود زااد شتک سیسو داد متسدب ارم داگیس تک اپو دش دنلب اج زا ادنو مد

 هسلخ تلاح عونکی رد هکلب مدشن وا هجوتم الصا نم . تشاد رب یلدنص هتسد

 هک مدیدیم تلاحن ] ردو مدیشیدت ایم دوخ هدنی[ یاه هشقن هبایژد ملاع ردو هتفرورف

 نم هچنابط یاه«لولک و هدش ااچیب داچد نم تامادق رثا رد راکتیاذج یاهدع

 ندریب قاطا زا یگتسهآب ادل و ۰ . تصا هدرک خاروس خادوس اد اهنآ یاهمکش

 ... مدرکیه رکف هدنیآ هب نانچمه زین نمو تفر
۷ ۲ 

 ۳0 یک زر رتیاو خو < .د هب شتامشچ تاب
 ام ی ار «ولویالداک » مان نونک ات

 ههسپرد «ولویالداک » :هرک هفاضاتاپ : مدادناکت تیثم تمالعب اد
 كروی وبت یاهتفلکن درک ز|یاهدع شیقدنچ .دداددارق رهشنیا یئانج تانایرج
 < ولوبا لداک > نوچ یلو دش شاف اهنآ مان و هدش ریگتسد سیلپ طسوت
 تسیل نیا دد اد وا مان درکت تارج یسک « دوب یاهداعلا قوف تیتر دف
 . دنک دراو



 .درک مهاوخ كاپناشدوجو تولذا۱د اید و دیشک مهاوخ اردوخماقتن|هاگن [ ودریذپ نایاپ هبک احم هک منکیم ربصمه زاب ؛دیوج تقبم نمرب سیلپهچن انچومزاگب ناشتسدفک ارناشقح ومبای تسداهنآرب سیلپاا لبق منکیمیمس .دهد خدیا همقا و نینچددا ذک مهارغن نم یلو .دندنشبوت و نم شیرپ دم ردننک دا زآ اراهن[ هبه كرادم یوفاکت مدهوءدن وربصقت ناونمب هسلجود یکی زا سپ هک مدنبیم طرش یلو دنوشیم همک احم اهنآ ؛یر] هدشاب هتشادتمواقم بات اهنآتفگنه یاههوشر لباقم ردهک دوشیم ادیپ یضاقمادک ؟ دنک موکحم اد اهنآ دل |وتب هک دوشیم ادیپ یتآرجولد اب وضاقمادک ی ود رک دهاوخ هک اسما راهن ] ءاک داد دندش ریگتسو سیلپ طسوتاهن] یتقو منکیمن قیدصتهتبا . دهدیم تسد ناسناب یلاح هچ؛دشبات رپ هرد یالاب زا یلهیموت|و درک تباصا زفمی نیگن- ینیشكي ۰ دیسرلتقب یرتخدیتتودنن ادیم اهنیازامادکچیه هکنیایا ربدداذگ مهاوهن یمقو اهن[ یاههتلک هب الا «مشکب ندریب ناداکهیت نیا شفک یوتذا ادمیاپ هک دننک رما نی دوپمج سیر صذش یتحو روشک یلاعتاوید هرگنک رک ا ۲هچینم,یتس رب نیم
 .دنفبن هلاچ یوت تیاب نک یعس یلد نکب یهاوخمیراک ره :بوخرایسب :تفک وهظحل دنچزا سپ دوبهدرک توکبص وتنپ رگنیُم ایم بجمو تریحاب تاپ

 رب د هک دن د وب ی زیچ بیق- ات یو تاعالطا هک دن ادب دنتسا ویا نا داکهبت

 نامه لابتد یهاوخیم مه رتالاحد ءدوب فوخم دا رسا هلساس كيحاتلعوا دنتنادبن اهنآو و تشاد ربخنآ )ا «ندوتا ترد اهنآ هکبتسا هلادنا هچ ؛سیلپ روت فالخ رب ملک
 ؟یورب ز

 ؟یتشادمه یداظتنا نیاذا رج
 ره :تفگ دعب ودیشک شتدوصب ی نمد لار

۳ 
 زن یهاگ آهدادا نیدوم 1 5 ام اریز شاب هتشادن تدهامو كیک راظتنانم زا يا وهدپ انا یهاوخیم یداک

 رارق اهنآهادرس دد هجن انچ ودن داد یلانشآ وترب . ره مفنب ذ هیضن نیا رد مه وت هک دنن
 تاماقم زا

 ینک كاد رطخ تایل هب مورد

 "و زرططو را زرط هب ی ادیم ییضردو دنتسهوا تین *
 ۱ هب ارت رغم اب یزیک
 روتسد نمب الاب درک دنهاوخ رگ ۱ هک هدش هداد
 بلک د درک

 3 ِد گ -راب :متفک و متشا , ر مالک و مدش دنلپ اچ )ا و9 تی
 , ره اب تارک ذت زا یلیش « ۲ او 7 هک مراو دیما د متسه دونشوخ ون
 میره قفوم

 درخ روظنمماچلا رد ود ره اب ٍن

 مدرک وا هراب رد یکچوک تاقیقحت نم یدوب ناتسدایب
 4 ۱ + تسا طوبررم ه «اینام» هقرف هیبش یتالیکشت اب

 الصامیهقب متسناوتن هظحل دنچ اتو تسشن متدپ مامترب یدرس قرع ناپک ان
  تجمتو تریح طرف زاو ءدش كشخ میولک دتفایم قافت| یمیاتو هچ نم فارطا رد
 زا : مدسرپ و هدم] قلاف دوخ تهب و بارطضارب هرخالاب ۰ مدوب هدنام تک رحیب
 یمظنم تالیکشت یاداد یو هک دننادیم زین یهاک۲ نیدومأم ایآ ؛ یدیبهف اجک

 تسا ٩

 .دنن ادیما نیقیب یل و دن راد تسد رد یدهاوش و راث[ طقف اهن] ۰ هن -
 شاف ایاضت و دریگتیم دوخب یدیدج تروص عیاقو هتفر هتفر الاح سپ -

 یاب زا زک ره دنتسه یبترم نامزاسو میسو تالیکشت یاداد هک اهنیا . دوشیم
 تعاب اهن ] كرم طقفهاد نیاردو دن روآ تسدباد ژومرم یثبش نآ ات تشندنها وخن
 . دش دهاوخ نینوخ یرجام نیا هب نداد نایاب

 تلاخد اهن راک دد سیلپ لیم فالخرب وت هک تسا" ینچ ردقم : تفک ادلو
 1 طقف هتاع دو و یعاب راکتنانج دارفز داعش یارب یاهمط تقیح زد ینک
 , درک دعاوخ هدافتسا وت دوجو زا

 یژانلوفشم اهن7 اب هنارکفتمو متشادرب یراگیساج نورد ذا اد اهکنشف
 رتعادیراکمه «ایفام» هقرف اب اصعش سیلپ دارفا زا یاهدع اریز دوم هیهتاهنآ تایلمع هداب دد یملیف هک تسا هدادن هژاجا زونه اکب رم سیلپ ۰ دندداذگیم لوتقم دجیور « یهایس هجنی» تمالع دندشیم تقرسای لتق بکترم لکشتم هتسد نیا وارفا تقوره و تسا «ءایس هجنپ» ینعمب تل رد ینام» .دوب یرک یچتاجات و رتفرگ اب ناشداک و دن دوب .یمهمو عیسو تالیکشت یاراد ایلاتیاد کی رمآ یاهرهش رد متسیب نرف للاوا رد هک دوب ناراکتیانج زا یاهتسو مان «ایفام» ه -

 ودع ٩۰ ات اد اهنآ يلو تسا دارسا وزج تف رک ماجتا < اینام » هتسد دارفا السوت هک یماهلتن دادمت.دژاس یشالتم مه زا ار اهن] نامزاس تناوت سیلب هک درشک لوط اهتدم و هدمایل دوجوب فوخم ناراکتبانج هتسد نیا میس و تالیکشت هببش ینامزاس اید رد زوئه . دنتف رگیم هوشد اهن ] زا زین یرتسک دادنیرومآم بلقاو
 مچ رتم . دشن ریم نیت



۳ 

 . منک هیاقم
 ؟ تسیچ زیمآ دارسا یتیش نیا

 تیهامزا ات دندرب كرم )4 بت ) شم دوخ

 یرجامنیادد ندرک

 تو و ۱ يثيش مت

1۹ 

 )وین زا كي اتمدنام ناداب رب زرده ]و مدش حراخ یرتالکژ ا سبس

 ماهفقر دهکد وخ« و ه تلک هچنابط غارسب رکی «مدیسرههاخب هکیتتو.دوک راوس
 یب وعب نم ودوب نآ یو دصاعش| یضعب ناتشکناداتآ مدرک ن احتما ارنآ و متفد دوب

 متشاذگ زیم یود ارهچنابط .مدوبهدرک كاپ و زیتالماک ارت ] راب نیرخآ هک متشاددایب

 رد اد دوخ تک دعب .دن)هدرکنفلت اددوختقو یهاک] نیرومأم هک مدرک رکفو

 * دو طب یاهذغاک دبس نوردهک مدشیراگیسهت هجوتم انثا نیمهردو مدروآ

 راکیسهتنیا.متخادنا نآ كرامهب یهاگنو متشادرب یصاخ یواکجنک اب ادداگیس
 متخادن | دیس ۳1 هداب ود ادداکیسهت ِ ی دروم یاهداگیم :عون زا

 ار نفلت ی نه 1 ۲۷ .مدش ندز ت 2



 سبس . درک باترپ نم بتاجب یاهسوب بل تاکرحو تس داب و درک زابمهزا !د شن ابل ینیکسن دنیا دید | رم هکنیا شحس ودشدرا و میت وهدزاب تعاس «ادلو>
 فک هدیشونيلو|یرطب زا هعرجدنچ هکنیاذ|سیودددآ ندریپ نآ الا وجب ۲ هشیش ودو تفرلاچخبیوسب اذلو . دروآیمرد تک رحب زیناد یقوذیب درمرهلد هک دوب بی رفل دیردقب یو تاک رح و متشادس رتسد رد متسا وخیم تقو ره هک دوب یا زیوا ریزدش مهاوغت ریسوا زا رک رهنممتفگ دوخاب .تخادنا یلدنص یودو وروآ رد | شیوتنام
 نک یمرکف هک تسنآ زا رتجن رثب و رتک ررب هیضقنیا «كيام :ددوآ بارب «مدوب نآ ندینش رظتنم هکاد یا هلمجودرک كاپ شناهددانک زا اد وجب[

 ؟یتسار :مدیسرب
 »ف

 ناتسدامیب رد وت هک یمقوم : درک هفاضاو تخادن | نم یایاترسهب یهاگن
 و تا یرتسک دادو سیلپ تاماقم اب اهنآ طابتدا للد میسو نالیکشت نیمه و دنتسه یمیس و تالیکشت یاداد اهنآ هک دهدیم ناشن رما نیهو دناهداد ماجاا | ددوخراک یمحرب لاک ابو هشقن یورزا تیلتاق هکلب تسن یداعلتق هبضت كي نایرجنیاهک مدبمهفیدو زب ومدشتامادقا لوغشم نم یدوب هدیباوخ
 یلیخ نلتاف نده ریگتسد اب دننادیم ندچ
 دک تسد یور تسد

 یهاک 7 نی دومآسببسنیمهب اب
 اذل دش دهاوخ شاف وگرارسا زا

 لایخ مهزاب ای آ الاح.دنب وجیم زارتحا دیدش تایلمعزا و هتشا
 ؟یزادرپ اهنآب

 و2 رکن ای7 :متفگ «هعرجدنچندیشول زا دمب ومتشادرب|د مودیوج ] یرطب
 ؛مشاباپن [ تایلیه رظانو هتشن تبلاعف نود: نب

 ن هب یداد

 ما هک

 ,رو یالابردارتلیپهوتا لتق عوت دهبش ردهک مدر ک ادیب ادینویماک هدنناد ناوارف تاقیقحت زا سب ن«:نک شوک تاکننیابالاح .ملادیم یرکن ابو میمعت اب مدآ ارت نمهک دنچ ره «ینک مادناضره یناوتیمت ام 7 لب اقمردوت و تساپن [ بیقمت رد تفگنه هجدوب و میسو تالیکشت اب یهاک آهدادا هک ینک دود رظن رادیاپ اما: ه -
 ؟ل .دهاشم یلاوسا آ ردا دی

 نآ یلیم مدد .داد همادادوخ

 ؟ نوچ وهدید فقوتم
 ءا رب یهات وآ فن سپ هدوب هدر

 ما نیمهو تسیل هفاک نآ ددی تباهن ددنویماک هدنلادو دراددوجو یکچ وک هناک هطت
 مدرک قیفحت تسا هفاک بحاص هک ی

 دخد زا دوب هدرک نونظم ادوا ر ک هک دوب هدرک هدهاشم ث
 اهنآ تسایهاک ] نیدومام)ارپ هک مدرک هدهاشم متن دروک دم هبلکب یتفد یک ورتم هبلک وراددوجد یلا وجن ] ردهک مدیمهف و

۲ 1 ۹ ۲ 

 نشود نآ ددغارچ رگا
 هیناشوپ

 و درک دهاوخن ادیپ ارن] زک ره «دشابنعالطا اب البق نآ
 1 .دشدهاوخت مولعمنو ریی ذا اهقلعیهوبلا هطساوب ,دننک

 اوهب اد شدود «مدزنآبیکحم یکی هکنیازا سپو هد رک نشو ریداگیس
 ارت[ تقدابسپس وهدید هیهت شیپزا اددوخهشقن اهنآ نیا ریانب :متفگ و مداتسرف
 ای۲؛تف رک دهاوخشیپ دد ادكو رتمهبلک ریس نامه ( ندوستاک رب ) دن|هتسنادیم هنوگچ اهنآ هک تسنیا دزاسیم ریحتم ارم هک 1 0 ار
 و درادقلعت یسک هچ هب هبلک یدیمیف

 یسک نونک ات لاستسیب زا وتسا عقاو یتل ود كالما ردهبلک نیا اریذ ۰ ه -
 ؛ینکب یهاوغیم«الاح .تسا هتشاذگن مدق نآب

 .دن زادن ایب نمندرگبادوالتقتمهت دنتس|وخیموهدیناسر لتقب اد یرتخد ناراکهبت نیا : متفگ ومتخادنا یراگیساج نوددا رراکیسهت و مدرک ماست ادراگیس
 . تف رک مهاوغت دا رق وماد7 «مشاب هدناسرت لتقر اصشعاب ومدن اشنا یکی رتکل | یلدنسیورا داهن ] همه هک یمتوم ۷ و تف رمه | وخ شیپ هب سفن نیرخ ]ات نم هک دنن اد یمن یلودن |هد رک روصت مهفت ناشدوخ لثممها رم اهقمحا نیا .دندرک ناتسدامیب هناود ارمو دندرب نیب زا ارملیبموتا اهنآ

 . یوش هتشک تایلعع نیح رد زین وتد وخ تسا نکسم «كيام-
 . دن اهدرک ود وریز رم ترابع و هدرب یپ دوخ كانرطخ تیضو هب لواهظعل نامه زا اهن آ هک نادب یل و یتسنادیمن دیاش تسا هدرک نتب هژدابم لابل و تسانهآ اهن ]شودو داک )رب وتسا هاک رااصخش دوخ اهن ] فرط هک دننادیم الاح یل و دن | هتخادنا مادب اد اب وتسد یب و یماع درفکی هک دندرکیم روصت اهن]. تسا هتفرن شیب اهن دارم قبط رب نایرج هک دنن ادیمو هدناوخار اههمانزور اریز دن ربیع رب با رطخا رد نونک ااهنآ. دوب مهاوخت اهنآ رفن نیا وا نم یلو تسانکسم هک هتبلا -

 اهنآ اب مناوتن هک دوب مهاوغت یرتحب ناتسدامیب رد نم ر تشک دنهاوخ ژاب یدوزب هک تسا ملسم ۰ تسیننم دزآ زوم رم یتیم نآ دن ووصت اهن ]هک دوشیمن لیلد نیا یلو داتفاین ارن] هتبلا ودندرک ودو ریذ یثیش نآ یرباکترد ارم هناخ اهتآ .دنشابن ربخ ابنآ تیهام زا زین اهنآدوخ منکیم روصت و دنتشه یزیچ هچ یوجتسج رد اهنآ منادیمن نم :مداد همادا . دوب وا ینارخنو سرت زا یک اح شتروص طوطخ و تسچ نوریب ادل و موقلح زا یکچوک دایرف
 گید عتونآ رد یلو


